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Lietotāja rokasgrāmata CORRIGO E 
Ventilācija 
Pārstrādāts izdevums B Oktobris 2004 
 
Rokasgrāmata aptver visus CORRIGO E ventilācijas 
sērijas modeļus.  
Detalizētākus aprakstus moduļu ārējai komunikācijai, LON 
Modbus u.c. meklējiet atsevišķā dokumentācijā.  
Arī programmatūra CORRIGO E-Tool atrodama atsevišķā 
rokasgrāmatā. 
Rokasgrāmatu izdeva REGIN AB bez garantijas. 
REGIN AB var jebkurā laikā, bez iepriekšēja brīdinājuma, 
izdarīt izmaiņas un uzlabojumus rokasgrāmats saturā., ja 
tas radies drukas kļūdas dēļ, kļūdainas indormācijas, 
izmaiņām aparatūrā vai programmatūrā. Jebkuras šādas 
izmaiņas tiks iekļautas nākošajos rokasgrāmatu 
izdevumos. 
©AB REGIN, 2004. 
® CORRIGO 

1. Par CORRIGO E 
CORRIGO E ventilācijai pilnīgi jauns programmējamu 
kontrolieru klāsts ēku iekārtu un sistēmu tādu kā gaisa 
apstrādes iekārtu kontrolei. 
CORRIGO E sērija ventilācijai  ietver trīs modeļus: 8, 15 un 
28 ieejas-/izejas. 
Pieejams ar vai bez priekšējā paneļa displeja un pogām.  
Kontrolieriem bez priekšējā paneļa displeja un pogām ir ar 
kabeli savienojams terminālis E-DSP ar displeju un pogām. 
Programmēšana un iestādīšana var tikt izdarīta lietojot 
displeju un pogas vai savienojoties ar datoru lietojot   
CORRIGO E-Tool un lietojot EXOline komunikāciju. 
Temperatūras kontrole ir bāzēta uz pieplūdes gaisa PI-
kontroliera sildīšanas kontrolei ir 
ar ieprogrammētiem uzstādījumiem vadības režīmiem. 
Ar šo kontrolieri var uzdot dažādas kontroles funkcijas gan 
analogas, gan digitālas ieejas un izejas funkcijas.  
 
Izmantojamo funkciju izvēle ir brīva, vienīgi 
ieeju un izeju ierobežojums atkarībā no moduļa. 
CORRIGO izstrādāts DIN-sliežu uzstādīšanai. 
 
Programma gaisa apstrādes iekārtām satur, 
atsevišķi no citiem, sekojošas funkcijas: 
Dažādi temperatūras kontroles režīmi: 

Pieplūdes gaisa temperatūras kontrole, ar vai bez 
āra gaisa temperatūras kompensācijas. 
Telpas tempratūras kontrole (kaskādes kontrolieris). 
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Nosūces gaisa temperatūras kontrole (kaskādes 
kontrolieris). 
 
Ar kontroli: 
Siltuma rekuperatoru (šķidruma, plāķšņu vai rotējošais) vai 
recirkulācijas vārstiem. 
Sildītājs; Ūdens ar pretaizsalšanu vai elektriskais.  
Dzesētājs 
Pieplūdes un nosūces gaisa ventilatori ( 1-ātruma, 2-
ātrumu, spiediena kontrole vai plūsmas kontrole). 
Ugunsdrošievārsti. 
Cirkulācijas sūkņi apkurei, dzesēšana, siltummainis. 
Mitruma kontrole 
Mitrināšana vai sausināšana vai abi 
mitrināšana un sausināšana. 

 Laika kontrole 

Iekārtas palaišanai un apstādināšanai. 
Ventilācijas kontrole atbilstoši prasībām 

Ēkās ar mainīgu cilvēku skaitu ventilatoru ātrumi un/ vai 
recirkulācijas vārsti var tikt kontrolēti pēc gaisa kvalitātes ar 
CO2/VOC sensoriem.  

Atbalsta kontrole 
Kad lieto kontroles funkciju Telpas kontrole vai nosūces 
gaisa temperatūra ar telpas sensoru savienojumā, tad ir 
iespējams izmantot atbalsta- sildīšanu un/ vai atbalsta-
dzesēšanu. Minimālais darbības laiks ir uzstādāms no 
0…720 minūtēm (rūpnīcas uzstādījums 20 minūtes). 

Brīvā dzesēšana 

Funkcija tiek lietota vasaras laikā dzesējot ēku vasaras 
laikā izmantojot vēsāku āra gaisu tādā veidā samazinot 
vajadzību darbināt aukstumiekārtu dienas laikā. 

Pakāpju vadība Sildīšana/ Dzesēšana 
Kā alternatīva analogai ”Sildīšanas aktuators Y1” vai 
”Dzesēšanas aktuators Y3” vadībai, pakāpju vadība  var 
tikt izmantota vadot sildīšanu vai dzesēšanu pa pakāpēm 
lietojot digitālo vadību. 
CORRIGO E Tehniskā nodrošinājuma ārskats 
CORRIGO 8 8D 15 15D 28 28D 

Analogās 
ieejas 2 2 4 4 4 4 

Digitālās
ieejas 3 3 4 4 8 8 

Universālās
ieejas - - - - 4 4 

Analogās
izejas 1 1 3 3 5 5 

Digitālās
izejas 2 2 4 4 7 7 

RS485 Jā Jā Jā Jā Jā Jā 
LON Izvēle Izvēle Izvēle Izvēle Izvēle Izvēle

TCP/IP Izvēle Izvēle Izvēle Izvēle Izvēle Izvēle
Displejs Nē Jā Nē Jā Nē Jā 
Ārējais 
displejs Option No Option No Izvēle Nē 
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Ieejas 
Analogās ieejas AI Uzstādāmas 0…10 V DC vai 

PT1000, 12 bit A/D 
Digitālās ieejas DI Iespēja brīvi saslēgt 
Universālās ieejas UI Var uzstādīt darbību kā  

analogu ieeju vai digitālu ieeju 
ar specifikāciju kā augšpusē 
 

Izejas 
Analogās izejas AO Uzstādāmas  

0…10 V DC; 2…10 V DC; 
10…0 V DC or 10…2 V DC. 
8 bit D/A īsslēguma aisardzība.

Digitālās izejas DO Triac izejas  
24 V AC, 0.5 A nepārtraukts 

Citi dati 
Displejs Displejs 4 rindas ar 20 

simboliem. 
Fona apgaismojums. 

Diodes Dzeltens = Uzstādāmais 
parametrs 
Sarkans = Trauksme 

Pulkstenis Gads balstīts uz 24 stundu 
pulksteni ar 
akumulatora dublējumu. 
Automātiski vasaras-/ziemas-
laiks pārkārtojas. 

Baterija Nomaināms Ltija elements. 
Baterijas darbības laiks vairāk 
nekā 5 gadi. Baterijas 
izlādēšanās brīdinājums. 

Baterijas dublējums Atmiņa un pulkstenis 
Komunikācija EXOline Ports 1, izolēts caur 

iebūvētu RS485 kontaktu. 
Izvēles sakaru 
modeļi TCP/IP vai LON ir 
pieejami, skatīt zemāk 

Operāciju sistēma EXOreal 
Padeves spriegums 24 V AC, 6 VA 
Apkārtesošā temperatūra 0…50°C 
Korpuss 148x123x60 (WxHxD iesk. 

termināļus), standarta 
Euronormu 
korpuss. Aizsardzības klase 
IP20. DIN-sliežu montāžai. 

CE-marķējums Apstiprināti ar EMC 
standartiem: CENELEC 
EN61000-6-3:2001 
CENELEC EN61000-6-1:2001. 

Izvēless 
LON FT3150, dod nākošo 

komunikācijas maršrutu 
TCP/IP Nomaina RS485 priekš 

EXOline (Ports1) komunikācija 
Ārējais rokas terminālis 
E-DSP 

Lietošanai ar CORRIGO E bez 
displeja 
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2. Uzstādīšana un elektroinstalācija 
2.1 Uzstādīšana 
CORRIGO E var uzstādīt DIN- standarta korpusā 
(minimums 9 moduļi), uz DIN-sliedes skapī vai lietojot 
piemērotu montāžas komplektu skapja durvīs vai citā 
kontrolpanelī. 
Apkātesošā temperatūra: 0…50°C. 
Apkātesošais mitrums. Max. 90 %RH, bez kondensāta 

2.2 Elektroinstalācija 
Nodaļas beigās parādītas slēguma shēmas ar rūpnīcas 
uzstādījumiem. 
Mēs arī iekļāvām tukšas shēmas.  
Līdz ieejas un izejas funkcijas atkarīgas no iekārtas 
programmēšanas, 
tad beigu slēguma shēmu nevar pabeigt līdz montāžnieks 
nav izlēmis kā  
izmantot ieejas/ izejas.  
Tas ir svarīgi pārliecināties, ka slēgums ir pareizi veikts un 
saskaņā ar instrukcijām, kas dotas rokasgrāmatā. 
2.2.1 Supply voltage 
24 V AC ±15%, 50…60 Hz. 6 VA 
Ja CORRIGO E un spēka pievadi (aktuatori) savienoti ar to 
pašu transformātoru, tad būtiski, ka tas pats transformatora 
pols tiek lietots kā norāde visai pārējai aparatūrai. Kļūda to 
darot var aizkavēt aparatūras funkcionēšanu kā paredzēts 
un var arī novest līdz bojājumiem. 

2.2.2 Ieejas un izejas 
Ieeju un izeju saraksts 2.2.3 nodaļā ir kā rokas instruments, 
kas palīdzēs Jums izsekot, kuras ieejas vai izejas Jums 
vajag konfigurēt.  
Analogās ieejas  
Analogās  ieejas jāattiecina  uz A-gnd termināli izvietotu 
tajā pašā termināla blokā kā ieeja jābūt saslēgtai. Analogas 
ieejas var, atkarībā no konfigurācijas, būt Izmantotas priekš 
PT1000 temperatūras sensora vai 0…10 V DC analogam 
ieejas signāliem, piemēram no spiediena devēja.  

Digitālās ieejas  
Digitālās ieejas jāattiecina uz C+ uz termināla 4. 
Digitālās ieejas var būt spieslēgtas uz spriegumu 
brīva kontakta. Jebkurš ārējais spriegums lietojams digitālai 
ieejai var kaitēt iekārtai. 
 
 
Universālās ieejas  
Universālo ieeju var konfigurēt kā analogo, tā arī digitālo 
ieeju.  
Universālo ieeju konfigurēt kā analogo var atkarībā no 
konfigurācijas pievienojot PT1000 temperatūras sensorus 
vai 0…10 V DC analogu ieeju signālus, kā piemēram, no 
spiediena devēja. 
Universālās ieejas konfigurētas kā analogās, tad jāattiecina  
uz A-gnd termināli izvietotu tajā pašā termināla blokā kā 
ieeja jābūt saslēgtai.  
Universālo ieeju konfigurēt kā digitālās ieejas jāattiecina uz 
C+ uz termināla 4. Digitālās ieejas var būt spieslēgtas no 
sprieguma brīviem kontaktiem. 
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Analogās izejas  
Analogās ieejas jāattiecina uz A-gnd terminālu izvietotu uz 
AO termināla bloka. 
Visas analogās izejas var individuāli iestādīt ar jebkuru no 
sekojošiem signāliem: 
0…10 V DC 
2…10 V DC 
10…0 V DC 
10…2 V DC 
Ja CORRIGO E un spēka pievadi (aktuatori) savienoti ar to 
pašu transformātoru, tad būtiski, ka tas pats transformatora 
pols tiek lietots kā norāde visai pārējai aparatūrai. Kļūda to 
darot var aizkavēt aparatūras funkcionēšanu kā paredzēts 
un var arī novest līdz bojājumiem. 
 
Digitalās izejas  
Digitālās izejas jāattiecas uz G uz termināla 10. 
Visas digitālās izejas ir triac kontrolējamas. 
Izejas pievada 24 V AC, 0.5 A patstāvīgi. 
Izejas nevar lietot vadītu līdzstrāvas relejus. 
 
 

   

10
11
12

 

2.2.3 Ieeju un izeju saraksti  
Lietojot šo sarakstu apkalpošanas laikā, tas palīdzēs Jums 
veikt ieejas un izejas funkcijas, kuras Jūs vēlaties lietot. 
Analogās ieejas 

 Analogas ieejas signāls 

 Āra temperatūras sensors 
 Pieplūdes gaisa temperatūras sensors 
 Nosūces gaisa temperatūras sensors 
 Nosūces gaisa temperatūras sensors 
 Telpas temperatūras sensors 1 
 Telpas temperatūras sensors 2 
 CO2/VOC sensors. 0…10 V DC 
 Papildus sensors / Uzstādāmais potenciometrs 
 Spiediena devējs, pieplūdes gaiss 0…10 V DC 
 Spiediena devējs, nosūces gaiss 0…10 V DC 
 Atsaldēšana sensors, siltuma rekuperators 
 Pretaizsalšanas sensors 
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Digitālās ieejas 

 Digitālas ieejas signāls 

 Filtra monitors, pieplūdes gaiss un nosūces gaiss 
 Darbības indikators/ trauksme cirkulācijas sūknis/ 

sildīšana 
 Darbības indikators/ trauksme cirkulācijas sūknis/ 

dzesēšana 
 Darbības indicators/ trauksme cirkulācijas sūknis/ 

siltummainis 
 Ugunsgrēka trauksme 

 Ugunsdrošā vārsta beigu- slēguma pārraudzība 

 Paplašinātā darbība 1/1 ātrums 

 Paplašinātā darbība 1/2 ātrums 

 Ārējā apstādināšana 

 Ārējā trauksme 

 Plūsmas slēdzis 

 Rotācijas sargs, siltummainis 

 Rotācijas- indikācija/ pieplūdes gaisa ventilatora 
trauksme 

 Rotācijas- indikācija/ nosūces gaisa ventilatora 
trauksme 

 Atsaldēšana, siltummainis 

 Augstas temperatūras limita slēdzis/ 
Pretaizsalšanas termostats 

 

Piezīme: Universālās ieejas Corrigo E28 var individuāli 
konfigurēt kā analogo ieeju lietojot jebkuru augstākminēto 
analogo ieeju signālus  
vai kā augstākminēto digitālās ieejas jebkuru digitālo ieeju. 
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Analogās izejas 

 Analogas izejas signāls 

 Y1 Sildītšanas pievads 

 Y2 Siltummaiņa pievads 

 Y3 Dzesēšanas pievads 

 Y4 Frekvenču pārveidotājs, pieplūdes gaisa 
ventilators 

 Y5 Frekvenču pārveidotājs, nosūces gaisa 
ventilators 

 Y6 Mitruma pievada kontrole 

 Sadalīt jebkuru no temperatūras izejām Y1,Y2 vai 
Y3 

 

Digitalās izejas 

 Digitālas izejas signāls 

 Starts/stop pieplūdes ventilators (SAF) 1/1-ātrums 

 Starts/stop nosūces ventilators (EAF) 1/1- ātrums  

 Starts/stop pieplūdes ventilators (SAF) 1/2- ātrums 

 Starts/stop nosūces ventilators (EAF) 1/2- ātrums 

 Starts/stop cirkulācijas sūknis, sildīšana 

 Ugunsdrošie vārsti 

 Kopējā trauksme A- un B-trauksme 

 Kopējā trauksme A-trauksme 

 Kopējā trauksme B-trauksme 

 Starts/stop cirkulācijas sūknis, dzesēšana 

 Starts/stop cirkulācijas sūknis, aplieces siltummainis

 Frekvenču pārveidotāja SAF signāla aktivizēšana 

 Frekvenču pārveidotāja EAF signāla aktivizēšana 

 Sildīšanas aktivizēšana 

 Dzesēšanas aktivizēšana 

 Siltummaiņa aktivizēšana 

 Nosūces vārsts  

 Pieplūdes gaisa vārsts 

 Recirkulācijas vārsts 

 Sildīšana 3-poz. pievads, palielinājums 
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 Digitālas izejas signāls 

 Sildīšana 3-poz. pievads, samazinājums 

 Siltummainis 3-poz. pievads, palielinājums 

 Siltummainis 3-poz. pievads, samazinājums 

 Dzesēšana 3-poz. pievads, palielinājums 

 Pakāpju kontrolieris sildīšana, 1 pakāpe 

 Pakāpju kontrolieris sildīšana, 2 pakāpe  

 Pakāpju kontrolieris sildīšana, 3 pakāpe  

 Pakāpju kontrolieris sildīšana, 4 pakāpe 

 Pakāpju kontrolieris dzesēšana, 1 pakāpe  

 Pakāpju kontrolieris dzesēšana, 2 pakāpe  

 Pakāpju kontrolieris dzesēšana, 3 pakāpe  

 Papildus Taimeris kanāls 1 

 Papildus Taimeris kanāls 2 

 Papildus Taimeris kanāls 3 

 Papildus Taimeris kanāls 4 

 Papildus Taimeris kanāls 5 

 Sildīšana 3-poz. pievads, samazinājums 
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Pieslēguma shēma Corrigo E28V Rūpnīcas konfigurācija 
1 G 

2 G0 
Spriegums 24 V AC, ±15%. 50…60 Hz 

3  Zemējums 

4 +C +24 V DC. Norāde uz digitālām ieejām DI. 

10 G Norāde uz digitālām izejām DO. 
11 DO1 Starts/stop pieplūdes ventilators (SAF) 1/1-ātrums 

12 DO2 Starts/stop nosūces ventilators (EAF) 1/1- ātrums 

13 DO3 Starts/stop pieplūdes ventilators (SAF) 1/2- ātrums
14 DO4 Starts/stop nosūces ventilators (EAF) 1/2- ātrums 

15 DO5 Starts/stop Cirkulācijas sūknis, Sildīšana 

16 DO6 Ugunsdrošie vārsti 
17 DO7 Kopējā trauksme A + B 

30 Agnd Norāde uz analogām ieejām AI 

31 AI1 Āra temperaturas sensors 

32 AI2 Pieplūdes gaisa temperatūras sensors 
33 Agnd Norāde analogām ieejām AI 

34 AI3 Nosūces temperatūras sensors 

35 AI4 Telpas temperatūras sensors 1 

40 Agnd Norāde universālām ieejām UI 

41 UI1 DI Darbības indikātors / Motora aizsardzība SAF 
42 UI2 DI Darbības indikātors / Motora aizsardzība EAF 

43 Agnd Norāde universālām ieejām UI 
44 UI3 Siltummaiņa atsaldēšanas sensors 

45 UI4 Pretaizsalšanas sensors 

50 B 

51 A 

52 N 
53 E 

RS485 EXO-line savienojums 

57 Net+ 
58 Net- 

59 Egnd 

LON- savienojums (LON-versijas tikai) 

71 DI1 Filtru aizsardzība, pieplūde un nosūce 

72 DI2 Darbības indikators /trauksme, Cirk. sūknis 
Sildīšanai 

73 DI3 Darbības indikators /trauksme, Cirk. sūknis 
Dzesēšana 

74 DI4 Ugunsgrēka trauksme 
75 DI5 Ugunsdrošais vārsts beigu- slēguma pārraudzība 

76 DI6 Paplašināta darbība 1/1-ātrums 

77 DI7 Ārējā trauksme 
78 DI8 Ārējais stop 

90 Agnd Norāde analogām izejām AO 

91 AO1 Y1 Sildītāja spēka pievads 

92 AO2 Y2 Siltummaiņa spēka pievads 
93 AO3 Y3 Dzesētāja spēka pievads 

94 AO4 Y4 SAF Frekvenču pārveidotājs 

95 AO5 Y5 EAF Frekvenču pārveidotājs 
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Pieslēguma shēma Corrigo E15V Rūpnīcas konfigurācija
1 G 

2 G0 
Spriegums 24 V AC, ±15%. 50…60 Hz 

3  Zemējums 

4 +C +24 V DC. Norāde uz digitālām ieejām DI. 

10 G Norāde uz digitālām izejām DO. 

11 DO1 Starts/stop pieplūdes ventilators 1/1-ātrums 
12 DO2 Starts/stop nosūces ventilators 1/1- ātrums 

13 DO3 Starts/stop Cirkulācijas sūknis, Sildīšana 

14 DO4 Kopējā trauksme A + B 

30 Agnd Norāde uz analogo ieejām AI 
31 AI1 Āra temperaturas sensors 

32 AI2 Pieplūdes gaisa temperatūras sensors 

33 Agnd Norāde analogām ieejām AI 
34 AI3 Pretaizsalšanas sensors 

35 AI4 Telpas temperatūras sensors 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 B 

51 A 

52 N 
53 E 

RS485 EXO-line savienojums 

57 Net+ 
58 Net- 

59 Egnd 

LON-savienojums (LON-versijām tikai) 

71 DI1 Darbības indikators / Motora aizsardzība SAF 

72 DI2 Darbības indikators / Motora aizsardzība EAF 

73 DI3 Darbības indikators /trauksme, Cirk. sūknis 
Sildīšanai 

74 DI4 Paplašināta darbība 

90 Agnd Norāde analogām izejām AO 

91 AO1 Y1 Sildītāja spēka pievads 

92 AO2 Y2 Siltummaiņa spēka pievads 
93 AO3 Y3 Dzesētāja spēka pievads 
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Pieslēguma shēma Corrigo E8V Rūpnīcas konfigurācija
1 G 

2 G0 
Spriegums 24 V AC, ±15%. 50…60 Hz 

3  Zemējums 
4 +C +24 V DC. Norāde uz digitālām ieejām DI. 

10 G Norāde uz digitālām izejām DO. 
11 DO1 Starts/stop pieplūdes ventilators (SAF) 1/1-ātrums 

12 DO2 Starts/stop Cirkulācijas sūknis, Sildīšana 

30 Agnd Norāde uz analogām ieejām AI 

31 AI1 Āra temperaturas sensors 
32 AI2 Pieplūdes gaisa temperatūras sensors 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 50 B 

51 A 

52 N 
53 E 

RS485 EXO-line savienojums 

57 Net+ 
58 Net- 

59 Egnd 

LON-savienojums (tikai LON-versijām) 

71 DI1 Darbības indikators / Motora aizsardzība SAF 

72 DI2 Darbības indikators /trauksme, Cirk. sūknis 
Sildīšanai 

73 DI3 Augstas temp. limita slēdzis/ Pretaizsalšanas 
termostats 

90 Agnd Norāde analogām izejām AO 

91 AO1 Y1 Sildītāja spēka pievads  
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Tukša pieslēguma shēma Corrigo E28
1 G 

2 G0 
Spriegums 24 V AC, ±15%. 50…60 Hz 

3  Zemējums 
4 +C +24 V DC. Norāde uz digitālām ieejām DI. 

10 G Norāde uz digitālām izejām DO. 
11 DO1  

12 DO2  

13 DO3  
14 DO4  

15 DO5  
16 DO6  

17 DO7  

30 Agnd Norāde uz analogām ieejām AI 

31 AI1  

32 AI2  
33 Agnd Norāde analogām ieejām AI 

34 AI3  

35 AI4  

40 Agnd Norāde analogām ieejām UI 
41 UI1  

42 UI2  

43 Agnd Norāde universālām ieejām UI 
44 UI3  

45 UI4  

50 B 

51 A 

52 N 
53 E 

RS485 EXO-line savienojums 

57 Net+ 
58 Net- 

59 Egnd 

LON-savienojums (tikai LON-versijām) 

71 DI1  

72 DI2  
73 DI3  

74 DI4  

75 DI5  
76 DI6  

77 DI7  

78 DI8  

90 Agnd Norāde analogām izejām AO 
91 AO1  

92 AO2  

93 AO3  
94 AO4  

95 AO5  
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Tukša pieslēguma shēma Corrigo E15V
1 G 

2 G0 
Spriegums 24 V AC, ±15%. 50…60 Hz 

3  Zemējums 
4 +C +24 V DC. Norāde uz digitālām ieejām DI. 

10 G Norāde uz digitālām izejām DO. 
11 DO1  

12 DO2  

13 DO3  
14 DO4  

30 Agnd Norāde analogām ieejām AI 

31 AI1  

32 AI2  
33 Agnd Norāde analogām ieejām AI 

34 AI3  

35 AI4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 B 

51 A 

52 N 
53 E 

RS485 EXO-line savienojums 

57 Net+ 
58 Net- 

59 Egnd 

LON-savienojums (tikai LON-versijām) 

71 DI1  

72 DI2  
73 DI3  

74 DI4  

90 Agnd Norāde analogām izejām AO 

91 AO1  
92 AO2  

93 AO3  
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Tukša pieslēguma shēma Corrigo E8V 
1 G 

2 G0 
Spriegums 24 V AC, ±15%. 50…60 Hz 

3  Zemējums 
4 +C +24 V DC. Norāde uz digitālām ieejām DI. 

10 G Norāde uz digitālām izejām DO. 
11 DO1  

12 DO2  

30 Agnd Norāde analogām ieejām AI 

31 AI1  
32 AI2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 B 

51 A 

52 N 
53 E 

RS485 EXO-line savienojums 

57 Net+ 
58 Net- 

59 Egnd 

LON-savienojums (tikai LON-versijām) 

71 DI1  

72 DI2  
73 DI3  

90 Agnd Norāde analogām izejām AO 

91 AO1  
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3. Nodošana ekspluatācijā 
Vispārīgi  
Pirms CORRIGO tiek lietots, to jākonfigurē, 
ieejās un izejās jāuzdod un visi svarīgie  
parametri jāuzstāda. 
Nodošana ekspluatācijā jāizmanto CORRIGO priekšējā 
paneļa displejs un pogas vai lietojot displeja iekārtu E-DSP. 
Corrigo E- Tool 
Labākais veids tomēr ir konfigurēt CORRIGO E 
lietojot CORRIGO E-Tool. 
CORRIGO E-Tool ir uz datoru bāzēta konfigurācijas 
programma speciāli izstrādāta, lai vienkāršotu CORRIGO 
E- sērijas nodošanu ekspluatācijā. 
Lietojot E-Tool visu konfigurāciju un visus uzstādījumus var 
izdarīt uz datora un tad Ielādēt CORRIGO. 
Neierobežots skaits konfigurāciju var saglabāt datora 
atmiņā vēlākai lietošanai. 

3.1. Kā to izdarīt 
Konfigurācijai lietojot E Darbarīkus, skatīt E Darbarīku 
rokasgrāmatu. 
Konfigurācijai lietojot priekšējo paneli, to var izdarīt divos 
veidos  atkarībā no cik daudz palīdzības vajag. 
Izvēlne 1: 
• Dodieties uz nodaļām 6 un 7 Displejs,pogas un 

LED un Pieejas tiesības.  
• Pēc pogu un izvēlnes sistēmas apgūšanas, 

pievienot CORRIGO jaudas kabelim, reģistrēties 
Sistēmas līmenim un iet uz izvēni Konfigurācija. 

• Izlaidiet konfigurācijas izvēlnē Ieejas/Izejas  un 
sākt konfigurāciju Funkciju kontrole. 

• Dodieties caur konfigurāciju izvēlnes kārtībā un 
uzstādiet jebkuras funkcijas un parametrus, kurus vēlaties 
iekļaut. 
Lietot norādēm nodaļu 4 šajā rokasgrāmatā.  
Izmantojiet tās ieejas un izejas, kuras vajag izmantot. Lai 
Jums palīdzētu, rokasgrāmatā ir ieeju un izeju funkciju 
saraksts atrodams 2.nodaļā  (2.2.3 Ieeja /Izeja saraksts) 
• konfigurēt Ieejas/Izejas. 
• Izejiet no Konfigurācijas un iet uz Uzstādījumi 
• Uzstādiet kontroles vērtības Uzstādījumi  
• Uzstādīt pulksteni un plānotāja funkcijas Laika 

uzstādījumi. 
Uzstādīt kontroles uzstādāmās vērtības 
Faktiskā/Uzstādāmā vērtība. 
Jūsu CORRIGO vajadzētu būt gatavam darbībai. 
Izvēlne 2: 
Lasiet rokasgrāmatu sekojošā kārtībā:  
Rokasgrāmata veidota, lai palīdzētu Jums nodot 
ekspluatācijā. 
Rokasgrāmatas pēdējā nodaļā atrodas izvēlnes un 
funkcijas, kuras netika lietotas nodošanas laikā.  
Funkciju apraksts 
Sāciet lasīt 4.nodaļu Funkciju apraksts 
Dažas funkcijas ir būtiskas iekārtas darbībā un  
jāiekļauj.  Citas var tikt izslēgtas  
Katras funkcijas apraksta beigās ir tabula ar vajadzīgām 
ieejām un izejām izpildītu funkciju. 
Rokasgrāmatas beigās ir saraksts visu analogo un 
digitālo ieeju un izeju saraksts. Atzīmējiet ieeju un 
izeju sarakstā, tās kuras tiks izmantotas ēkā. 
Piezīme. Universālās ieejas CORRIGO E28 var individuāli 
konfigurēt arī kā analogās vai digitālās ieejas. 
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Displejs, pogas un LED  
6.nodaļā kā lietot priekšējā paneļa pogas, lai 
vadītu CORRIGO E izvēlņu sistēmu. 
Pieejas tiesības 
7.nodaļā Iemācīties kā ieiet CORRIGO E 
Konfigurācija 
8.nodaļa Konfigurācija 
 
Pieslēgt CORRIGO. Lietojot pogas un izvēlņu 
sistēmu iet caur konfigurāciju izvēlnēm nosedzot 
funkcijas, kuras Jūs vēlaties izmantot.  
Piegādājot iekārtas jau ir ieejas un izejas ar dažādām  
funkcijām, kuras var mainīt.  
2. nodaļā Uzstādīšana un elektroinstalācija ir divi 
komplekti ar slēguma shēmām, viens parāda pirms 
uzstādīšanas ieejas/ izejas konfigurāciju un viens, 
kuru Jūs varat aizpildīt pēc Jūsu izvēles.  
Uzstādījumi 
Uzstādīt kontroles parametrus, P-josla, I-laiks  
temperatūras kontrolei. 
Uzstādīt kontroles parametrus spiediena kontrolei, ja 
Jums ir spiediena vai plūsmas kontrolēti ventilatori. 
Uzstādiet kontroles parametrus mitruma kontrolei, ja 
Aktivizēta. 
Uzstādīt trauksmes parametrus; trauksmes līmeņus un 
aiztures laikus. 
Laika uzstādījumi 
Uzstādiet pulksteni un kalendāra funkcijas 
Uzstādāmās vērtības 
Uzstādīt visas uzstādāmās vērtības priekš kontroles 
cilpām. 

Rokas/Auto 
Mācieties lietot rokas vadību. Ļoti noderīgi testējot sistēmu.
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4. Funkcionālais apraksts 

4.1 Temperatūras kontrole  
Vispārīgi 
CORRIGO E var izvēlēties sekojošus vadības veidus: 
1. Pieplūdes gaisa vadība 
2. Āra temperatūras kompensācija ar pieplūdes gaisa 
vadību 
3. Kaskādes telpas temperatūras vadība 
4. Āra temperatūras atkarība starp   
telpas vadība un pieplūdes gaisa vadība 
5. Āra temperatūras atkarība starp   
nosūces gaisa vadība un pieplūdes gaisa vadība 
6. Nosūces gaisa vadība 
Pieplūdes gaisa temperatūras kontrolieris izpilda t.i. izeja 
pieaugs temperatūrai samazinoties. Kontrolierim ir PI- 
kontrolieris ar uzstādāmu P- josla un I-laiks. 
Pieplūdes gaisa temperatūras kontrolieris izpilda t.i. 
pirmajos divos režīmos pieplūdes gaisa temperatūra tiks 
vadīta lietojot pieplūdes gaisa temperatūru un lietotāja 
uzstādītās vērtības kā vadības ievades datus. 
3 un 6 režīmā pieplūdes gaiss tiek vadīts kā daļa no 
kaskādes vadības kopā ar telpas/ nosūces temperatūras 
kontrolieri. Telpas/ nosūces temperatūras kompensācija 
nosaka pieplūdes  
gaisa temperatūras uzstādījumus.  
4 un 5 režīmā mainīt saskaņā ar āra temperatūru: 
pieplūdes gaisa vadība ziemā un kaskādes telpas vadība 
vai kaskādes nosūces gaisa vadība vasarā.  
Izmantojot recirkulācijas vārstus siltummaiņa vietā signāls 
vārstu kontrolei būs rezervēts salīdzinot ar signālu 
siltummaiņa kontrolei t.i. samazinot signālu pie pieaugošas 

siltuma nepieciešamības. Tas notiek automātiski 
konfigurējot siltummaiņa izeju= vārstus. 
Sildītājs var būt gan ūdens, gan elektriskais. 

Izejas 
Pieplūdes gaisa kontroliera izeja ir sadalīta starp 
vienu vai vairākiem izejas blokiem Y1, Y2 un Y3 priekš 
sildītāja, siltummaiņa un dzesētāja. Izejas bloki var tikt 
ierobežoti viens no diviem analogs 0…10V DC izejas vai 3-
pozīciju pieaug/ samazinās izejām. 
Katram izejas blokam ir divi parametri, lai uzstādītu kontroli: 
Kontroles signāls pie kura izejai jābūt 0%. 
Kontroles signāls pie kura izejai jābūt 100%. 
Šie uzstādījumi tiek izmantoti, lai  izveidotu izeju aktivēšanu 
kartību un sadalītu P-josla starp izejām. 
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Controller 
signal

Heating Heat exch.Cooling 

Output signal 

0%

100%

 
 Tas ir iespējams dalīt vienu no trim analogām izejām Iekš 
divām ekvivalentām daļām, kas dod četras izejas secībā 
temperatūras kontrolei. 

 

4.1.1 Vadības veidi 
1. Pieplūdes gaisa vadība  
Pieplūdes gaisa temperatūra tiek uzturēta kā uzstādītā 
vērtība vadot izejas signālus Sildītājam, Siltummainim un 
Dzesētājam. Atsevišķa PI vadības cilpa tiek lietota. 
Uzstādītā vērtība ir uzstādīta lietojot priekšējo paneli vai kā  
alternatīva ārēju uzstādāmo vērtību ierīci. Trauksmes 
augstai un zemai pieplūdes gaisa temperatūrai ir aktīva. 
Trauksme pieplūdes gaisa temperatūras nobīdes vadībai ir 
aktīva. 
2. Āra gaisa temperatūras kompensācija ar pieplūdes 
gaisa vadību  
Pieplūdes gaisa temperatūras uzstādītā vērtība ir āra gaisa 
temperatūras kompensācija izmantojot vadības līkni ar 6 
mezglpunktiem. 
Pieplūdes gaisa temperatūra tiek uzturēta vadot izejas 
signālus Sildītājam, Siltummainim un Dzesētājam.  
Atsevišķa PI vadības cilpa tiek lietota. 
Trauksmes augstai un zemai pieplūdes gaisa temperatūrai 
ir aktīva. 
Trauksme pieplūdes gaisa temperatūras nobīdes vadībai ir 
aktīva. 

3. Telpas kontrole ar kaskādes funkciju 
Kaskādes vadība telpas temperatūrai un pieplūdes gaisa 
temperatūra sasniedz konstantu, uzstādāmu telpas 
temperatūru. 
Telpas kontoliera izejas signāls rada pieplūdes gaisa 
kontroliera uzstādīto vērtību. 
Viens vai divi telpas sensori var tikt savienoti.  
Ja divi sensori tiek savienoti, tad vidējā vērtība tiek lietota. 
Telpas sensoru skaits tiek noteikts automātiski.  
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Pieplūdes gaisa temperatūra tiek uzturēta vadot izejas 
signālus Sildītājam, Siltummainim un Dzesētājam. Divas PI 
vadības cilpas tiek lietotas. 
4. Āra temperatūras atkarība starp   
pieplūdes gaisa vadību un telpas temperatūras vadību 
Kad āra gaisa temperatūra ir zemāka nekā uzstādītais 
limits (ziemā), āra  gaisu kompensējošā pieplūdes gaisa 
temperatūras vadība būs aktīva, citādi (vasaras) kaskāde 
telpas temperatūras vadību. 
5. Āra temperatūras atkarība starp pieplūdes gaisa 
vadību un nosūces gaisa temperatūras vadību 
Kad āra gaisa temperatūra ir zemāka nekā uzstādītais 
limits (ziemā), āra  gaisu kompensējošā pieplūdes gaisa 
temperatūras vadība būs aktīva, citādi kaskāde nosūces 
gaisa temperatūras vadību. 

6. Nosūces gaisa vadība ar kaskādes funkciju  
Kaskādes vadība nosūces gaisa temperatūrai un  
pieplūdes gaisa temperatūrai, lai sasniegtu konstantu, 
uzstādāmu telpas temperatūru. Nosūces gaisa vadības 
izejas signāls rada pieplūdes gaisa vadības uzstādāmo 
vērtību. Nosūces gaisa temperatūra tiek turēta kā 
uzstādāmā vērtība vadot izejas signālus Sildītājam, 
Siltummainim un Dzesētājam. Divas PI vadības cilpas tiek 
lietotas. 
 

Ieejas un izejas 

1 2 3 4 5 6 Kontroles režīmi 

AI AI AI AI AI AI Pieplūdes gaisa sensors 
 AI  AI AI  Āra temperatūras sensors 
  AI AI   Telpas temperatūras 

sensors(i) 
    AI AI Nosūces gaisa sensors 

AI AI AI AI AI AI Pretaizsalšanas sensors 
(ūdens apsilde, izvēle) 

DI DI DI DI DI DI Pretaizsalšanas termostats 
(ūdens apsilde, izvēle) 

AO AO AO AO AO AO Y1 Sildītājs 0…10 V DC 
AO AO AO AO AO AO Y2 Siltummainis 0..10V DC
AO AO AO AO AO AO Y3 Dzesētājs 0…10 V DC 
AO AO AO AO AO AO Papildus dalīts Y1, Y2 vai 

Y3 0…10 V DC (izvēle) 
DO DO DO DO DO DO Sildīšana 3-poz. palielina 
DO DO DO DO DO DO Sildīšana 3-poz. samazina 
DO DO DO DO DO DO Siltummainis 3-poz. 

palielina 
DO DO DO DO DO DO Siltummainis 3-poz. 

samazina 
DO DO DO DO DO DO Dzesēšana 3-poz. palielina
DO DO DO DO DO DO Dzesēšana 3-poz. 

samazina 
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4.1.2Sildītāju tipi 
4.1.2.1 Ūdens sildīšana 

Kontrole 
Kad iekārta darbojas, tad sildīšanas vārstu vada analogā 
izeja ”Y1 Sildīšana” vai divas digitālās izejas “Sildīšana 3-
poz. aktuators, pieaug” un “Sildīšana 3-poz. aktuators, 
samazinās”. 

Pretaizsalšana 
Sildītāja atpakaļgaitas ūdens temperatūra tiek mērīta 
lietojot analogo ieeju ” Pretaizsalšanas sensors’’. Zemas 
temperatūras radīs iekšēju, proporcionālu signālu, kas tiks 
izmantots, lai atvērtu sildīšanas vārstu, tādējādi novēršot 
sildītāja aizsalšanu. 
Iekšējais signāls ir 100%, kad ‘’Pretaizsalšanas sensors’’ ir 
vienāds vai mazāks nekā ‘’Trauksmes līmenis’’. Kad 
‘’Pretaizsalšanas sensors’’ ir lielāks nekā ‘’Trauksmes 
līmenis’’, tad signāls lineāri samazinās līdz 0 
‘’Pretaizsalšanas sensors’’ ir vienāds vai lielāks nekā 
‘’Trauksmes līmenis’’ plus ‘’Prop. Josla’’. 
 
Kad Iekšējais signāls sasniedz 100% vai digitālā ieeja 
Augstas temp. limits/ Pretaizsalšana ir aktivizēta, iekārta 

izslēdzas un trauksme ir aktivizēta. Iekārta tiks pārstartēta 
pēc trauksmes apstiprināšanas  un vērtība Pretaizsalšanas 
sensors atgriezts uz normālu. 
 
Izslēgšnas režīms 
Ja pretaizsalšana ir aktivizēta, tad kontrolieris iet uz 
Izslēgšanas režīmu, kad darbības režīms pārslēdzas uz 
Izslēgts. Izslēgtais kontrolieris kontrolēs sildīšanas izeju, lai 
uzturētu konstantu uzstādāmu temperatūru pie 
pretaizsalšanas sensora. 
Pretaizsalšanas trauksmes līmenis ir uzstādāms izvēlnē 
Aktuālais/ Uzstāmā vērtība. 
4.1.2.2 Elektriskā sildīšana 

Kontrole 
Sildīšana tiek kontrolēta lietojot analogo izeju Y1 Sildīšana. 
Aktivizējot digitālo ieeju Augsta temp. limits/ Pretaizsalšana 
iekārta izslēdzas,   
vai saskaņā ar apstāšanās secību aprakstītu nodaļā Starts/ 
iekārtas apstādināšana vai avārijas izslēgšanās. Iekārta 
restartējas pēc tam, kad trauksme tiks apstiprināta un 
Augsta temp. limits/ pretaizsalšana pārstartēta. Piezīme- 
aktivizējoties ieejas signālam Plūsmas slēdzis, iekārta arī 
izslēgsies. 
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“Frost protection sensor” 

“Internal signal” 

0 % 

100 % 
Prop.band 

Alarm level 



Pieslēguma ierosinājums augstas temp. limits, kad izmanto 
elektrisko apsildi. Kontakti uzzīmēti neaktivizēti. 

Relay
el. heatingControl voltage

Contr. voltage

High limit
thermostat

Auxilliary relay

Corrigo

 
P.S. Tas ir svarīgi, ka augstas temperaūras thermostats ir 
savienojums, lai atslēgtu jaudu sildītājam nodrošinot, ka 
sildīšana atslēgsies, kad thermostats aktivizēsies pat arī, ja 
Corrigo būtu kļudains. 
Ieejas un izejas 

Ūdens 
sildītājs 

Elektris
kais 

sildītājs 

 

AI  Pretaizsalšanas sensors (izvēles) 
DI**  Pretaizsalšanas termostats (izvēles) 

 DI Augstas temp. limita slēdzis 
 DI Plūsmas slēdzis (izvēles) 

**Pretaizsalšanu var arī izveidot lietojot digitālo ieeju 
Pretaizsalšanas termostats.  Ieejas aktivizācija piespiež 
darbības režīmu Izslēgts un trauksme aktivizēsies.  

Pretaizsalšanas termostats nevar apvienot ar izslēgšanās 
režīmu. 
 
 
 
 
4.1.3 Siltummaiņu tipi 
Siltummaiņu veidi: 
Plākšņu rekuperators 
Rotējošais reģenerators 
Glikola reģenerators 
Recirkulācijas vārsti 

Plākšņu rekuperators  
Kontrole 
Gaisa plūsma caur rekuperatoru tiek kontrolēta ar 
izslēgšanās vārstu un apvedvārstu (by-pass). Abi vārsti 
tiek kontrolēti ar analogo izeju Y2 Siltummainis vai 
divām digitālām izejām Siltummainis 3-poz. piedziņa, 
paielināt un Siltummainis, 3-poz. piedziņa, 
samazinājums un savienoti, ka viens atveras , bet otrs 
aizveras. 
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Atsaldēšana 
Atsaldēšana tiek aktivizēta, kad digitālās ieejas signāls 
Atsaldēšana ir aktivizēts vai kad vērtība uz analogās 
ieejas Siltummainis atsaldēšana nokrīt zem 
atsaldēšanas limita (-3°C). Tas deaktivizējas, kad 
digitālā ieeja ir pārstartējusies vai analogā ieeja pieaug 
virs vērtības limita plus uzstādāmais diferenciālis.   
 
Atsaldēšanā: 
PI-kontrolieris salīdzina atsaldēšanas uzstādīto vērtību 
ar signālu Siltummaiņa atsaldēšana. Mazāks izejas 
signāls no kontroliera un izeja no parastā kontroliera 
lieto kā izeju uz vārstiem.  
 

Rotējošais reģenerators 
Kontrole 
Rotēšanas ātrums tiek kontrolēts ar analogā signāla Y2 
Siltummainis vai divu digitālo izeju Siltummainis 3-poz. 
piedziņa, paielināt un Siltummainis, 3-poz. piedziņa, 
samazinājums.  
Rotācijas sargs var tikt savienots ar digitālo ieeju 
Rotācijas siltummaiņa sargs. Trauksmi veido, ja šī ieeja 
aktivizējas tajā pašā laikā kā analogā izejas signāls ir 
lielāks kā 1.0V. 

Glikola reģenerators  
Kontrole 
Sajaukšanas vārsts siltummaiņa cirkulācijas sistēmā 
tiek kontrolēts ar analogo izeju Y2 Siltummainis vai 
divām digitālām izejām Siltummainis 3-poz. piedziņa, 

paielināt un Siltummainis, 3-poz. piedziņa, 
samazinājums. 
Cirkulācijas sūknis (digitālā ieeja starts/stop CP 
Siltummmainis) ieslēdzas uzreiz, kad piedziņas vadības 
signāls ir lielāks par 0,1V un apstājas, kad vārsts 
aizveras uz vairāk kā 30 minutēm. 
Atsaldēšana 
Atsaldēšana aktivizējas, kad vērtība uz analogās ieejas 
Siltummaiņa atsaldēšana nokrīt zemāk par 
atsaldēšanas limitu (-3°C). Tā deaktivizējas, kad 
analogā ieeja pieaug virs limita vērtības plus 
uzstādāmais diferenciālis. 
 
 
 
Atsaldēšanā: 
PI-kontrolieris salīdzina atsaldēšanas uzstādīto vērtību 
ar signālu Siltummaiņa atsaldēšana. Mazāks izejas 
signāls no kontroliera un izeja no parastā kontroliera 
lieto kā izeju uz vārstiem.  

Āra temp. kontrole siltummainī 
Tā vietā, lai lietotu Y2 analogai siltummaiņa kontrolei, to var 
uzstādīt uz izslēgšanos pēc āra temperatūras. Funkciju 
vada digitālā izeja Siltummaiņa kontrole, kura aktivizējas, 
kad āra temperatūra nokrīt zem uzstādītās vērtības. 
Siltummaiņa trauksme aktivizējas, ja ieeja Siltummaiņa 
rotācijas sargs ir aktīvs, kad izeja Siltummaiņa kontrole ir 
aktīva.   
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Recirkulācijas vārsti 
Kontrole 
Analogā izeja ”Y2 Siltummainis” vada divus vārstus 
sajaucot svaigu gaisu ar recirkulācijas gaisu 
Šajā režīmā izejas signāls samzinās ar pieaugošu 
siltuma pieprasījumu. 
CO2/VOC 
Ja pēc pieprasījuma kontrolētā ventilācija ir aktivizēta 
kombinācijā ar recirkulācijas vārstiem un CO2  vērtība 
pieaug virs uzstādītās vērtības vārsti atvērsies, lai 
ielaistu vairāk svaiga gaisa izmantojot P-funkciju. 
Minimālais limits 
Svaiga gaisa minimālais daudzums var tikt uzstādīts 
lietojot priekšējo paneli. Uzstādāmā vērtība uzstādāma 
no 0 and 100%. 

 
Ieejas un izejas 

Plākšņu Rotējo
šais 

Glikol
a 

Vārsti  

AI AI AI AI 
Āra temp sensors 
(izvēles, āra temp. 
starts) 

DO DO DO DO Siltummaiņa 
aktivižacija (izvēles, 
āra temp. starts) 

AI  AI  Atsaldēšanas sensors 
(izvēlnes) 

Plākšņu Rotējo
šais 

Glikol
a 

Vārsti  

DI  DI  Atsaldēšanas signāls 
(izvēlnes) 

 DI   Rotacijas sargs, 
siltummainis (izvēlnes)
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4.1.4 Pakāpju kontrole Sildīšana/ DX 
dzesēšana  
Kā alternatīva vai  papildinājums iepriekš minētajai 
analogai kontrolei, sildīšana un dzesēšana var tikt 
aktivizēta pa pakāpēm. Iekšējais signāls tiek lietots 
aktivizējot digitālās izejas sildītāju/ dzesētāju kontrolei. Var 
kontrolēt līdz četrām sildītāja izejām un trim dzesētāja 
izejām.  
Iespējami divi režīmi: 

Sekojošais;  
Katrs izejas solis tiek individuāli uzstādīts ieslēgt un 
izslēgt vērtības % no kontroles signāla. Soļu skaits ir 
vienāds ar sildītāju/ dzesētāju grupu skaitu. 
Binārais;  
Sildītāja jaudas izejas bināri jānoslogo (1:2:4:8 
sildīšanai, 1:2:4 dzesēšanai). Noslogojumu skaits 
jākontrolē komplektā. Pēc tā programa automātiski 
aprēķina individālo aktivitāšu līmeņus. Var uzstādīt 
diferenciāli un minimālo ieslēgts/ izslēgts laikus. 
Sildīšanas pakāpju skaits būs: 2no. of groups. 
Binārajā režīmā analogās izejas signāls var tikt lietots 
aizpildot pakāpes. Signāls iet no 0-100% starp aktīvo 
katru pakāpi. Slodze savienojas ar analogo signālu 
jābūt ar to pašu lielumu kā mazākā no binārajām 
grupām. Piemērā zemāk, 4 sildītāja grupas (1:1:2:4) un 
kopējais sildīšanas pakāpju skaits ir 8. 
 

 

1

1

1

1

2

4

2

Y1 = 1

 

 
 

Min limita pazeminājums (DX dzesēšana) 
Ja DX dzesēšana tiek lietota kopā ar telpas temperatūras 
kontroli vai nosūces gaisa temperatūras kontrole, pieplūdes 
gaisa temperatūras limita vērtība var būt samazināta dodot 
vienmērīgāk (ilgstoši) darbojoties aukstumiekārtām.  
Uzstādītā zemākā limita vērtība ir aktīva, kad DX 
dzesēšana darbojas. 
Ieejas un izejas 

Sildīšan
a 

Dzesēš
ana 

 

DO DO Soļu kontrolieris, solis 1 (izvēlnes) 
DO DO Soļu kontrolieris, solis 2 (izvēlnes) 
DO DO Soļu kontrolieris, solis 3 (izvēlnes) 
DO  Soļu kontrolieris, solis 4 (izvēlnes) 
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4.1.5 Atbalsta kontrole 
Kad darbojas telpas temperatūras kontrole vai nosūces 
gaisa kontrole ar telpas sensoru savienota Atbalsta 
kontrole Sildīšana vai Atbalsta kontrole Dzesēšana sāk 
darboties, kad darbības režīms ir izslēdzies, Atbalsta 
kontrole ir nokonfigurēta un ja stāvoklis pieprasa atbalsta 
kontroli. Minimālais darbības laiks uzstādāms no 0 līdz 720 
minutēm (normāli 20 minūtes). 

Atbalsta kontrole sildīšanai 
Prasība pēc atbalsta kontroles sildīšanā ir, kad telpas 
temperatūra ir zemāka nekā sākuma vērtība, kuru 
uzstāda no 0 līdz 30°C. Ventilatori sāk darboties ar 
iestādīto ātrumu, sildītājs un siltummainis darbojas ar 
100% jaudu un dzesēšana izslēgta (0%). 
Atbalsta kontrole sildīšana apstājas, kad temperatūra 
pieaug par 1K virs sākuma vērtības. 
Atbalsta kontrole dzesēšanai  
Prasība pēc atbalsta kontroles dzesēšanā ir, kad telpas 
temperatūra ir augstāka nekā sākuma vērtība, kuru 
uzstāda no 20 līdz 50°C. Ventilatori sāk darboties ar 
iestādīto ātrumu, sildītājs un siltummainis izslēgti (0%) 
un dzesēšana darbojas ar pilnu jaudu (100%). 
Atbalsta kontrole dzesēšana apstājas, kad temperatūra 
pieaug par 1K virs sākuma vērtības. 
Recirkulācijas vārsti  
Digitālā izeja var tikt izmantota atvērt sajaukšanas 
vārstus vai atsevišķu recirkulācijas vārtsu pilnai 
recirkulācijai, kad atbalsta kontrole sildīšana vai 
atbalsta kontrole dzesēšana ir aktīva. 

Izslēgts nosūces ventilators 
Nosūces ventilators var tikt nokonfigurēts darboties vai 
ne, kad Atbalsta kontrole sildīšana un Atbalsta kontrole 
dzesēšana ir aktīva. Ja ventilators ir uzstādīts 
nedarboties signāls uz siltummaini uzstādās uz 0%, kad 
darbības rezīms Atbalsta kontrole sildīšana zemāka 
izeja tiks konfigurēta sajaukšanās vārstiem. 

Ieejas un izejas 
AI Āra temperaturas sensors 
AI Telpas temperatures sensors(i) 
DO Recirkulācijas vārsti 
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4.1.6 Brīvā dzesēšana 
Šī funkcija tiek izmantota vasarā, lai dzesētu ēku vasarā 
nakts laikā izmantojot āra vēsāko gaisu, tādējādi samazinot 
vajadzību pēc zdesēšanas dienas laikā. Funkciju var 
aktivizēt vai deaktivizēt lietojot prieksējo paneli. 
Brīvo dzesēšanu startē vasaras laikā no pusnakts, ja visi 
taimera kanāli ir izslēgti, dienas laikā āra temperatūra ir 
bijusi augstāka nekā uzstādītā vērtība (25°C)un ja āra 
temperatūra pusnaktī ir zemāka kā uzstādītā vērtība 
(18°C). 
Brīvā dzesēšana izslēdzas 06.00 no rīta vai ja āra gaisa 
temperatūra pieaug virs sākuma vērtības vai telpu 
temperatūra nokrīt zem uzstādītās vērtības (15°C) vai āra 
gaisa temperatūra nokrīt zem uzstādītās vērtības (10°C). 
Kad darbojas brīvā dzesēšan ventilatori darbojas pie 
normālā ātruma, bet izejas Sildīšana, Siltummainis un 
Dzesēšana ir izslēgti. 
Ieejas un izejas 

AI Āra temperatūras sensors 
AI Telpas temperaturas sensors(i) 

 

4.1.7 Aukstuma atguve 
Ja nosūces gaisa temperatūra ir uzstādītu lielumu zemāku 
kā āra temperatūra, aukstuma atgūšanu var aktivizēt. 
Kad aukstuma atguve ir aktivizēta siltummaiņa signāls būs 
rezervēts dot palielinātu rekuperāciju pie pieaugoša 
dzesēšanas pieprasījuma. 

 Output signals

Controller 
signal 0%

100%

Exchanger Cooling

 
Ieejas un izejas 

AI Āra temperatūras sensors 
AI Nosūces gaisa temperatūras sensors 
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4.1.8 Siltummaiņa effektivitātes apskats 
Vispārīgi  
Funkciju aprēķina siltummaiņu temperatūras effektivitāti %, 
kad izejas signāls uz siltummaini ir augstāks par 98% un 
āra temperatūra ir zemāka par 10°C. 
Kad kontroles signāls ir zemāks par 98% vai āra 
temperatūra ir augstāka par 10°C displejs parāda 0%. 
Siltummaiņa effektivitāti aprēķina pēc formulas: 

100*
pOutdoortemtempExhaustair

tempExtractairtempExhaustairEfficiency
−

−
=  

Trauksme 
Trauksme ir aktīva, kad effektivitāte krītas zem uzstādītā 
trauksmes līmeņa (50%). 
 
Ieejas un izejas 

AI Āra temperatūras sensors 
AI Nosūces gaisa temperatūras sensors 
AI Nosūces gaisa temperatūras sensors 

 

4.1.9 Ārējā uzstādītā vērtība 
Ārējā uzstādītā ierīce, piemēram, TBI-PT1000 vai 
TG-R4/PT1000 var savienot. Uzstādītai ierīcei jāseko 
PT1000 pretestības līknei. 
 
Ieejas un izejas 

AI External setpoint  

 

4.2 Mitruma kontrole 
Vispārīgi  
Mitruma kontroli var konfigurēt kā Mitrināšanu, 
Sausināšanu vai abus Mitrināšanu un Sausināšanu. 
Divus mitruma sensorus var savienot, telpas sensoru 
kontrolei un gaisa vada sensoru uz maksimālo limitu. 
Mitruma sensori dos 0…10 V DC priekš 0…100% RH. 
Mitrināšana 
An analogue output is used to control a humidifier. The 
output will increase on decreasing humidity. 

Sausināšana 
Analogā izeja tiek izmantota sausināšanas kontrolei. Izeja 
pieaug pieaugot mitrumam. 
 

Mitrināšana / Sausināšana 

Analogo izeju lieto mitruma kontrolei. Izeja pieaug 
samazinoties mitrumam. 
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Dzesēšanas izeja Y3 aktivizējas sausināšanai caur 
kondensēšanos. Izeja pieaug palielinoties mitrumam. Šis 
signāls neievēro dzesēšanas signālu no temperatūras 
kontroliera tā, ka izeja var būt aktivizēta sausināšanai, ja 
temperatūras kontroliera prasība ir nulle. 
Labai temperatūras kontrolei, kad lieto dzesēšanu 
sausināšanai, tas ir svarīgi, ka dzesē’tājs izvietots pirmais 
gaisa plūsmā, tā ka siltummainis un sildītājs tiek izmantoti 
gaisa piesildīšanai pēc sausināšanas. 
 
Ieejas un izejas 

AI Telpas mitruma sensor s 

AI Gaisa vada mitruma sensors 

AO Mitruma kontroles izeja 0…10 V DC 

4.3 Ventilatora kontrole 
Vispārīgi 
Ventilatori var būt 1-ātruma, 2-ātrumu vai ar frekvenču 
pārveidotāju. 
1-ātruma ventilatorus kontrolē izmantojot digitālās izejas 
1/1- ātrums pieplūdes ventilators (SAF) un 1/1- ātrums 
nosūces ventilators (EAF). 
2-ātrumu ventilatorus kontrolē izmantojot digitālās izejas 
1/1-ātrums SAF, 1/1-ātrums EAF, ½-ātrums SAF un 1/2 –
ātrums EAF dodot normālu un samazinātu ātrumu.   
Frekvenču kontrolei izmanto vienu analogo izeju uz 
ventilatoru konstanta spiediena kontrolei. Tur ir 2 
uzstādāmās vērtības katram ventilatoram. Kad šajā 
dokumentā ir izdarīrta atsauce uz taimera kanāliem 
normālam un samazinātam ātrumam, tad tas ir jāsaprot, ka 
šajā gadījumā ar spiediena kontroli, tas nozīmē mainīt 
starp divām uzstādāmām vērtībām.  

Krusteniski savienots. 
Caur displeju tas ir iespējams konfigurēt krustenisko 
savienojumu starp pieplūdes un nosūces ventilatoriem. 
Laika kontrole 
Ventilatorus parasti kontrolē ar taimera kanāliem 
normālam un samazinātam ātrumam. Pie ļoti zemas āra 
temperatūras 2-ātruma un spiediena/ plūsmas kontrolēti 
ventilatori var pāriet uz zemāku ātrumu. Temperatūras 
limits ir uzstādāms un funkcijai ir 2K starpība. 
Normāls, samazināts ātrums 
Ja normāls ātrums ir derīgs, tad pieplūdes ventilatora 
palaišanā būs samzināts ātrums un tad pēc uzstādīta 
laika tas pārslēgsies uz normālu. Kad pārslēdzas no 
normāla uz samazinātu ātrumu, normāls ātrums 
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izslēgsies un pēc īsa laika intervāla ieslēgsies 
samazinātais ātrums. Tas ir tikai ventilatoriem ar 
normālu/ samazinātu ātruma kontroli. 
Nosūces un pieplūdes ventilatoriem ir individuāla 
palaišana un apstāšanās aizture, kuru uzstāda tā, ka 
nosūces ventilators ieslēdzas un izslēdzas pēc 
pieplūdes vetnilatora. Aiztures veido izmantojot ārējos 
laika relejus, ne digitālās izejas nosūces ventilatora 
kontrolei. Kad darbojas spiediena kontrole maiņu starp 
uzstādījuma vērtībām veido ar nosūces ventilatora 
maiņu aizturi attiecībā prêt pieplūdes ventilatoru. 

4.3.1 Spiediena kontrole 
Kad darbojas spiediena kontrole pieplūdes un nosūces 
gaisa spiedieni tiek kontrolēti izmantojot analogās izejas, lai 
kontrolētu frekvenču pārveidotājus, kuri vada ventilatora 
ātrumus. Tur ir arī aktivizācijas signāls (digitāla izeja, ½ 
ātruma starts/ stop) katram frekvenču pārveidotājam. Tas 
uzreiz aktivizējas, kad korespondējošā analogā izejas 
signāls pieaug virs 0,1V. 
Katram ventilatoram ir 2 uzstādāmas spiediena vērtības. 
Viena attiecas uz normālu ātrumu un otra uz samazināto 
ātrumu. Maiņu izdara izmantojot taimera kanālus normālam 
un samazinātam ātrumam. Nosūces ventilatora 
pārslēgšana ir ar aizturi attiecībā prêt pieplūdes ventilatoru 
kā tas ir 2 ātrumu ventilatoru gadījumā. 

Gaisa plūsma  
Tā vietā, lai dotu spiediena uzstādāmo vērtību ir 
iespējams izmantot gaisa daudzumu m3/sek tā vietā. 
Vērtība no spiediena devēja tiek pārrēķināta uz 
plūsmas daudzumu lietojot zemāk norādīto formulu un 
ventilatorus kontrolēs dodot konstantu plūsmu. 

Plūsma = K * ΔPX 

kur K un X ir uzstādāmas konstantes atkarībā no ventilatora 
izmēra un  ΔP ir diferenciāls spiediens, mērīts Pa, pie 
ventilatora. 
x ir normāli 0,5, parādot, ka plūsma ir proporcionāla s 
kvadrâtsaknei no diferenciālā spiediena.   
 
Ieejas un izejas 

1 
ātrums

2 
ātrumi

Spiedi
ens/ 

Plūsm
a 

 

DO DO  1/1 ātrums starts/stop SAF 
DO DO  1/1 ātrums starts/stop EAF 

 DO DO 1/2 ātrums starts/stop SAF 
 DO DO 1/2 ātrums starts/stop EAF 

DI DI  Indikācija/trauksme SAF 
DI DI  Indikācija/trauksme EAF 
  AI Spiediena devējs SAF 
  AI Spiediena devējs EAF 
  AO Frekvenču pārveidotājs SAF 
  AO Frekvenču pārveidotājs EAF 

4.3.2 Prasību kontrolēta ventilācija 
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Vietās, kur nepieciešama gaisa daudzuma variācijas 
ventilatora ātrumus vai sajaukšanās vārstus var kontrolēt ar 
gaisa daudzumu mērot CO2/VOC-sensoriem. 
Caur displeju funkciju var aktivizēt/ deaktivizēt un arī tur ir 
iespēja izvēlēties starp ventilatora ātrumiem vai 
sajaukšanās vārstiem. 
Kad funkcija aktivizējas un kombinācijā ar spiediena 
kontrolētiem ventilatoriem un CO2/VOC vērtība pieaug virs 
kontroles vērtības 1 ventilatori šak strādāt ar samazinātu 
ātrumu.  CO2/VOC vērtība turpina  pieaugt, ventilatora 
ātrums arī pieaug līdz CO2/VOC-vērtība sasniedz kontroles 
vērtību 2, pie kuras ventilators strādā ar normālu ātrumu.  
Ventilatori apstājas, kad CO2/VOC-vērtība nokrīt zem 
160ppm kontroles vērtībai 1. 
Kad lieto 2-ātrumu ventilatorus, tie sāk darboties ar zemāku 
ātrumu, kad CO2/VOC- vērtība pieaug virs kontroles 
vērtības 1 un pārslēdzas uz normālu ātrumu, kad 
CO2/VOC- vērtība sasniedz kontroles vērtību 2. Ventilatori 
apstājas, kad CO2/VOC-vērtība nokrīt zem 160ppm 
kontroles vērtībai 1. 
 
Ieejas un izejas 

AI CO2/VOC sensora ieeja  

 

4.4 Sūkņu kontrole 
Digitālas ieejas un izejas var konfigurēt sūkņa kontrolei.  

4.4.1 Sildīšanas kontūrs 
Cirkulācijas sūknis sildīšanas kontūram vienmēr darbosies, 
kad āra temperatūra ir zemāka par uzstādīto (+10°C). Pie 
augstākas āra temperatūras sūknis darbosies, kad 
sildīšanas izeja ir lielāka par 0V. 
Sūknis ir uzstādāms, īsākais darbības laiks. 
Sūknis ieslēgsies vienreiz dienā plkst. 15.00 uz vienu 
minūti vai uzstādīto īsāko laiku, jebkurā gadījumā, kurš 
ilgāks. 

4.4.2 Siltummaiņa kontūrs, šķidruma savienoti 
siltummaiņi 
Cirkulācijas sūknis siltummaiņa kontūram darbosies, kad 
izeja uz siltummaiņa vārstu būs lielāka par 0V. 
Sūknis ieslēgsies vienreiz dienā plkst. 15.00 uz vienu 
minūti vai uzstādīto īsāko laiku, jebkurā gadījumā, kurš 
ilgāks. 

4.4.3 Dzesēšanas kontūrs 
Cirkulācijas sūknis dzesēšanas kontūram darbosies, kad 
izeja uz dzesētāja vārstu būs lielāka par 0V. 
Sūknis ieslēgsies vienreiz dienā plkst. 15.00 uz vienu 
minūti vai uzstādīto īsāko laiku, jebkurā gadījumā, kurš 
ilgāks. 
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Ieejas un izejas 
Sildīša

na 
Siltum
mainis 

Dzesēš
ana 

 

AI   Āra temp sensors 
DO DO DO Starts/stop cirkulācijas sūknis
DI DI DI Darbības ind/trauksme, 

sūknis 

 

4.5 Vārstu kontrole 
4.5.1 Aizvēršanās vārsti 
Pieplūdes un nosūces gaisa vados vārstus var kontrolēt ar 
digitālām izejām vai savienot ar pieplūdes ventilatora 
relejiem normālam un samazinātam ātrumam tādā veidā, 
ka vārsts ir atvērts, kad pieplūdes ventilators darbojas. Kad 
lieto spiedienu kontrolētus ventilatorus digitālais 
aktivizācijas signāls ir lielāks par 0,1V. Šo signālu var lietot 
atverot vārstus. 

4.5.2 Ugunsdrošie vārsti 

Normāli ugunsdrošie vārsti ir konfigurēti atvērties pie 
ugunsgrēka trauksmes. Lietojot displeju to iespējams 
pārkonfigurēt uz būt atvērtiem. 
Tur ir digitālā ieeja uzstādīt atvērt un aizvērt ugunsdrošos 
vārstus. 

Ugunsdrošie vārsti testēšana 
Funkciju var aktivizēt, kuravārstu testē ar uzstādīto dienu 
skaitu pirms darbības. 
Lai lietotu šo funkciju, visiem vārstiem jābūt beigu pozīcijas 
slēdžiem. 
Digitāla ieeja: Ugunsdrošais vārsts beigu slēdža 
monitorings jāsavieno ar visiem ugunsdrošo vārstu beigu 
pozīciju slēdžiem. 
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0° 90°

Damper 1
Damper 2
Damper 3
Damper ..

DI

C+ 
 

Kad testa cikls ir ievadīts, izeja Ugunsdrošie vārsti 
aktivizējas un vāsrti sāk darboties. Iestādītā laikā (90 sek.) 
signāls uz ieejas Ugunsdrošais vārsts beigu slēdža 
monitorings jāmaina parādot, ka vāsrti mainījuši normālās 
pozīcijas. Ja nē, tad trauksme iesprūdīs. 
Tad iestādītā laikā signāls uz ieejas Ugunsdrošais vārsts 
beigu slēdža monitorings jāmaina parādot, ka vāsrti beigu 
pozīcijas. Ja nē, tad trauksme iesprūdīs. 
Kad visi vārsti sasniegs beigu pozīcijas izeja Ugunsdrošie 
vārsti būs jāpārstāda atpakaļ uz normālo pozīciju. 
Atkal iestādītā laikā (90 sek.) signāls uz ieejas 
Ugunsdrošais vārsts beigu slēdža monitorings jāmaina 
parādot, ka vāsrti mainījuši beigu pozīcijas. Ja nē, tad 
trauksme iesprūdīs. 
Tad iestādītā laikā (90 sek.) signāls uz ieejas Ugunsdrošais 
vārsts beigu slēdža monitorings jāmaina parādot, ka vāsrti 
mainījuši atpakaļ uz normālo pozīciju. Ja nē, tad trauksme 
iesprūdīs. 
Kontrolieris var konfigurēt apstādināt gaisa apstrādes 
iekārtu vārstu testēšanas laikā. 
 
 
 

Visi vārsti jāsavieno uz to pašu izeju, lai iegūtu korektus 
datus. 
Ugunsgrēka trauksmi var konfigurēt kā normāli slēgtu vai 
normāli atvērtu. 
 
Ieejas un izejas 

DO Svaiga gaisa vārsta kontrole 

DO Nosūces gaisa vārsta kontrole 

DO Ugunsdrošie vārsti 

DI Ugunsgrēka trauksme 

DI Ugunsdrošie vārsti beigu slēdža 
pārraudzība 
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4.6 Paplašinātā darbība 
Digitālās ieejas var izmantot ieslēdzot iekārtu arī, ja 
taimeris saka, ka darbības režīms ir Izslēgts. 
2-ātrumu un spiediena/ plūsmas kontrolētiem ventilatoriem 
ir ieejas normālam un samazinātam ātrumam. 
Iekārta strādās uz uzstādīto laiku. Ja darbības laiks ir 0, 
iekārta strādās tikai tik ilgi, ka digitālā ieeja ir slēgta. 
 
Ieejas un izejas 

DI Extended running normal 

DI Extended running reduced 

DI External stop 

 

4.7 Laika slēdža izejas 
Līdz 5 digitālām laika slēdža izejām var konfigurēt. Katrs 
taimera kanālam ir atsevišķs saraksts ar diviem periodiem 
uz katru nedēļas dienu. 
 
Ieejas un izejas 

DO Extra Timer channel 1 

DO Extra Timer channel 2 

DO Extra Timer channel 3 

DO Extra Timer channel 4 

DO Extra Timer channel 5 

4.8 Trauksmes 
Trauksmju vadīšana  
Trauksmes var parādīt ar trauksmi LED uz paneļa. Visas 
trauksmes var parādīt, apstiprināt un bloķēt lietojot displeju 
un pogas. 

Trauksmes prioritātes 
Trauksmes var dot dažadus prioritātes līmeņus. Digitālas 
izejas var balstīt kā trauksmes izejas dažādiem prioritātes 
līmeņiem. 
Lietojot priekšējo paneli iespējams mainīt trauksmes 
prioritātes līmeni (A-/B-/C-trauksme/Nav aktīva) jebkurai 
trauksmei. 

Papildus apstādināšanas funkcija  
Ir iespējams pievienot papildus apstāšanās funkciju 
jebkurai trauksmei, kura apstādina iekārtu ieslēdzoties 
trauksmei. 
Restarts izdarāms apstiprinot trauksmi. Trauksmes, kas 
normāli apstādina iekārtu (t.i. ugunsgrēka, pretaizsalšanas, 
augstas temp. limita trauksmes utt.) šī funkcija neietekmē. 
 
Ieejas un izejas 

DO Kopējā trauksme A + B 

DO Kopējā trauksme A 

DO Kopējā trauksme B 
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5. Iekārtas palaišana un 
apstādināšana 

5.1 Palaišanas nosacījumi 
Iekārta palaižas un darbojas, kad:  

1. Taimera izeja normālam ātrumam vai taimera 
izeja samazinātam ātrumam ir ieslēgta (normāla 
darbība). 

2. Iekārta palaižas ar roku lietojot CORRIGO E 
prieksšējo paneli. 

3. Siganāls paplašinātai darbībai ir aktīvs (normāla 
darbība). 

4. Atbalsta kontrole ir aktīva un pašreizējā telpas 
temperatūra ir augstāka/zemāka kā pašreizējā 
palaišanas vērtība (Atbalsta sildīšana/dzesēšana). 

5. Prasību kontrolētai ventilācija ir aktīva un vērtība 
CO2 sensoram augstāka nekā pašreizējai 
palaišanas nosacījumam. 

5.2 Apstādināšanas nosacījumi 
Iekārta apstājas, kad:  

1. Taimera izeja normālam ātrumam vai taimera 
izeja samazinātam ātrumam ir izslēgta un signāls 
paplašinātai darbībai ir izslēgts. 

2. Aktivizējas pretaizsalšanas trauksme. Iekārta 
restartējas pēc trauksmes pārstādīšanas. 

3. Aktivizējas dūmu detektors, ja funkcija ir 
konfigurēta. Iekārta restartējas pēc trauksmes 
pārstādīšanas. 

4. Ja iekārtai ir elektriskais sildītājs un pieplūdes 
ventilatora plūsmas slēdzis vai augstas 
temperatūras limita trauksme ieslēdzas. 

5. Ieslēdzas ārējais stop slēdzis. 
6. Iekārta apstājas ar roku lietojot CORRIGO E 

prieksšējo paneli. 
7. Atbalsta kontrole ir aktīva un pašreizējā telpas 

temperatūra ir augstāka/zemāka kā uzstādītā 
apstāšanās vērtība (Atbalsta 
sildīšana/dzesēšana). 

8. Prasību kontrolētai ventilācija ir aktīva un vērtība 
CO2 sensoram nokrīt zem uzstādītās palaišanas 
nosacījuma zemāka uzstādītā diferenciāla. 

6. Aktivizēta trauksme konfigurēta ar papildus 
iekārtas apstāšanās funkciju aktivizāciju. Iekārta 
restartējas pēc trauksmes pārstādīšanas. 

5.3 Palaišanas secība 
Iekārtas palaišana notiek sekojošā secībā:  

1. Ja kontrolieris konfigurēts ūdens apsildei un ir āra 
temperatūras sensors un āra temperatūra ir zem 
+3ºC, sildīšanas vārsts ir atvērts un ieslēdzas 
sildīšanas cirkulācijas sūknis. 

2. Ja kontrolieris konfigurēts ar siltummaini un āra 
temperatūras sensors un āra temperatūra ir zem 
+15ºC, siltummainis strādās ar 100% jaudu uz 
uzstādīto laiku.  

3. Pieplūdes ventilators  vai pieplūdes spiediena 
kontrole ieslēgsies pēc uzstādītā laika. 

4. Nosūces ventilators vai  nosūces spiediena 
kontrole ieslēgsies pēc uzstādītā laika. 

5. Pēc temperatūras kontroles saskaņā ar 
konfigurēto kontroles režīmu ir ieslēgusies. Un vēl 
neaktivizētie sūkņi ieslēgsies. 

6. Pēc uzstādītās aiztures trauksmes sistēma 
aktivizējas; iekārta darbojas normālā režīmā. 
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5.4 Apstādināšanas secība 
 
Iekārtas palaišana notiek sekojošā secībā: 

1. Deaktivizējas trauksmes sistēma. 
2. Elektriskā sildīšana, ja konfigurēta, tad izslēdzas. 
3. Individuāli uzstādītas laika aiztures ventilatori 

apstājas. 
4. Piedziņas signāli uzstādīti uz 0 un sūkņi izslēdzas. 
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6. Displejs, LED un pogas 
Šī nodaļa attiecas uz Corrigo E kontrolieri ar displeju un 
pogām, kā arī termināli E-DSP, kurš var būt pievienots 
Corrigo E kontrolierim bez displeja un pogām. 

6.1 Displejs 

Displejam ir 4 rindas un 20 zīmes. 
Tam ir fona apgaismojums. Apgaismojums parasti būs 
izslēgts, bet ieslēgsies tiklīdz jebkura poga tiks nospiesta. 
Apgaismojums pats izslēgsies pēc zināma neaktivitātes 
perioda. 

6.2 LED 

Panelim ir divas diodes (LED): 
Trauksmes diodes LED apzīmē ar   un  simboliem. 
Četras LED diodes izvietotas virs termināla būs aprakstītas 
vēlāk. 

6.3Pogas 

OK

C
 

 
 
 

Uz paneļa ir 7 pogas: 
4 bultu pogas, kuras apzīmē Uz augšu (UP), Uz leju 
(DOWN), Pa labi (RIGHT) un Pa kreisi (LEFT). 
Izvēlnes Corrigo E izvietotas horizontāli koka struktūrā. 
Uz augšu/ Uz leju pogas izmanto, lai pārvietotots starp 
izvēlnēm pašreizējā izvēnes limenī. Pa labi/ Pa kreisi 
pogas izmanto, lai pārvietotos starp izvēlnes līmeņiem 
Kad maina parametrus Uz augšu/ Uz leju pogas lieto, lai 
palielinātu/ samazinātu parametru vērtību un Pa labi/ Pa 
kreisi pogas pārvieto starp parametra simboliem. 
OK poga. 
OK pogu lieto, lai apstiprinātu uzstādīto parametru izvēli.  
C poga. 
C pogu lieto, lai izdzēstu parametru izmaiņas un atjaunotu 
ieprikšējo vērtību. 
Trauksmes (ALARM) pogu, apzīmē ar sarkanu pogu. 
Trauksmes pogu izmanto, lai piekļūtu trauksmes 
sarakstam. 

6.4 Pārvietošanās pa izvēlnēm 

Strata displejs parasti parāda izvēlnes. 
U Nospiežot Uz leju   pārvietojaties caur izvēlni zemākajā 

līmenī.  
Uz augšu   pārvietojaties atpakaļ caur izvēlni. 

 

Ievadiet augstāku izvēlnes līmeni, lietot Uz augšu vai Uz 
leju izvietojot displeja marķieri pretī izvēlētai izvēlnei un 
spiest Pa labi   . 
Ja Jums ir priviliģētas reģistrācija displejā varat mainīt 
izvēlni, kuru vēlaties. 
 
 
 

 
ALAR

RIGHTLEFT

OK
DOWNC 
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Katrā limenī var būt dažas jaunas izvēles, caur kurām Jūs 
varat pārvietoties lietojot Uz augšu/ Uz leju pogas. 
Dažreiz tur ir apakšizvēlnes, kas savienotas ar izvēlni. Tas 
parādās ar bultas simbolu labajā displeja stūrī. 
Izvēloties vienu, lietot Pa labi atkal. Lai atgrieztos zemākā 
izvēlnes līmenī lietot Pa kreisi. 

Mainīt parametrus 
Dažās izvēlnēs parametrus var uzstādīt. Tas parādās ar 
mirgojošu LED   
Lai nomainītu parametrus, vispirms spiediet OK pogu. 
Kursors būs pie pirmās maināmās vērtības.  
Ja vēlaties aminīt vērtību, dariet to spiežot Uz augšu/ Uz 
leju pogas. 
Skaitļi, kas satur vairākas zīmes, varat pārvietoties 
izmantojot pogas Pa labi/ Pa kreisi. Kad parādās vērtība, 
spiediet OK. 
Ja tur ir citas uzstādāmas vērtības, tad cursors automātiski 
pārvietosies uz nākamo. 
Lai pārvietotots nemainot vērtību spiediet Pa labi. 
Lai dzēstu izmaiņu un atgrieztos pie iepriekšējā 
uzstādījuma, nospiediet un turiet C-pogu līdz cursors 
pazūd. 

7. Pieejas tiesības 
Pastāv 3 dažādi Iereģistrēšanās līmeņi, Sistēmas līmenis 
kā augstākais, Operatora un pamata līmenis.  
Sistēmas līmenis dod pilnu lasīšanas/ rakstīānas pieejas 
visiem uzstādījumiem un parametriem visās izvēlnēs. 
Operatora līmenis dod lasīšanas pieejas visiem 
uzstādījumiem un rakstīšanas pieeju viesiem 
uzstādījumiem un parametriem visās izvēlnēs izņemot 
Konfigurācija. 
Pamata līmenis dod tikai lasīšanas pieejas visiem 
uzstādījumiem un parametriem. 
Atkārtoti nospiediet uz leju buliņu, kad ieslēdzas displejs 
līdz bultiņas- marķeris parāda pa kreisi teksta saraksta 
punktus uz iereģistrēšanos. Nospiest labo bultiņu. 
 

Iereģistrēties 
Izreģistrēties 
Mainīt paroli 
 

 
7.1 Iereģistrēšanās 

 

Iereģistrēties 
Ievadīt paroli:**** 
Pašreizējais 
līmenis:Nekāds 
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Izvēlnē iespējams ieiet jebkurā līmenī ievadot piemērotu 4 
ciparu kodu.  
Iereģistrēšanās izvēle parādīsies arī, ja meģināsiet ieiet 
izvēlnē vai mēģināsiet kaut ko darīt operācijās, kurās 
nepieciešams augstāka ieejas līmenis nekā Jums ir. 
Nospiediet OK-pogu un cursors parādīsies pie pirmās  
cipara pozīcijas.  Atkārtoti nospiediet bultiņu uz augšu līdz 
pareizie cipari parādās. Nospiediet labo bultiņu pārvietojot 
uz nākamo pozīciju. Atkārtojiet procedūru līdz parādās četri 
cipari. Tad nospiediet OK, lai apstiprinātu. 
Pēc brīža būs teksts uz līnijas: pašreizējais līmenis būs 
mainīts parādot nākamo iereģistrēšanās līmeni. 
Nospiediet kreiso bultiņu, lai izietu no izvēlnes. 
 

7.2 Log off 
Lietojiet šo izvēlni, lai izietu no pašreizējā līmeņa uz 
Pamata līmeni Nav iereģistrējies. 
 

Log off? 
No 
Present level:System 
 

Izeja notiek arī automātiski 5 minūtes pēc brīža, kadf 
nospiesta pēdējā poga. 

7.3 Mainīt paroli 
Kā noklusējums Corrigo ir sekojošas paroles dažādiem 
līmeņiem: 
Sistemas 1111 
Operātor s 3333 
Pamata  5555 

Jūs varat mainīt iereģistrācijas paroli zemākos vai vienādos 
ar pašreizējo aktivitāšu līmeni t.i. ja Jūs ieejat  kā Sistēma 
Jūs varat nomainīt visas paroles, bet kā Operators Jūs 
varat nomainīt tikai Operatora un Pamata paroles. 
Pamatas paroles nemaina, jo pieeja ir automātiski visiem 
lietotājiem. 
 

Change password for 
level:Operator 
New password: **** 
 

Aizmirsāt paroli? 
Ja Sistēmas parole tika nomainīta un pazaudēta, pagaidu 
paroli var iegūt no Regin. Tas būs no datuma atkarīgs un 
derīgs tikai vienai dienai. 
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8. Konfigurācija 
Sākt ar ieeju iereģistrēšanos līmeni 1. Skatīt sekciju virs 
Iereģistrēšanās. 
Lietojot Uz leju, uzstādīt displeja kursoru pretī izvēlnes 
nosaukumam Konfigurācija un spiest Pa labi. 
Galvenā izvēlne parādīsies:  

Sistēma 
Ieejas/Izejas 
Kontroles funkcijas 
Objekti 
Sūkņa kontrole 
Brīvā dzesēšana 
Atbalsta kontrole 
CO2/VOC 
Ugunsdrošie vārsti 
Pretaizsalšana 
Siltummaiņa atsald. 
Aukstuma atguve 
Min lim. vārsti 
Ārējā uzstādāmā 
vērtība 
Darbības ind/Motora 
aizsardzība 
Piedziņas tips 
Piedziņas darbības 
laiks 
Soļu kontrole 
Trauksmes konfig. 
Citi parametri 

8.1 Ieejas uz izejas 
 

Analogās ieejas 
Analogās izejas 
Universālās ieejas 
Digitalās ieejas 
Digitalās izejas 

Vispārīgi 

Brīvā konfigurācija 
Jebkurš kontroles signāls uzdots jebkurai ieejai/ izejai, 
tikai ierobežojums, ka digitālais signāls nevar būt 
uzdots analogām ieejām un otrādi. Tas atkarīgs no 
lietotāja veikt savienojumu, lai pārliecinātos, ka 
aktivizētās funkcijas saistītas atbilstošam signālam. 

Pasniegšanas uzstādījumi 
Pie pasniegšanas visi fiziskās ieejas un izejas jau ir 
piesaistītas signālam. Pasniegšanas uzstādījumi ir tikai 
ierosinājumi un var viegli nomainīt. 
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8.1.1 Analogās ieejas AI 

Analogā ieeja 1 
Zīme: Āra temp 
Rindas vērtība: 1023 
Kompensācija:0,0°C 

Visas analogās ieejas ir priekš PT1000 vai 0-10 Voltiem. 
Ieejas signāli var kompensēt, piemēram, slēguma 
pretestībai. 
Rindas vērtība parāda aktuālo nekompensēto ieejas 
vērtību. 
Ja ieejas dotas spiediena vai plūsmas kontrolētiem 
ventilatoriem parādīsies sekojošas izvēlnes: 

SAF Spiediens pie 
 0V:  0.0 Pa 
10V:500.0 Pa 
Filtra faktors: 0.2 

 

EAF Spiediens pie 
 0V:  0.0 Pa 
10V:500.0 Pa 
Filtra faktors: 0.2 

Ja ieejas dotas  CO2 kontrolei parādīsies sekojošas 
izvēlnes: 

CO2 at 
0V: 0.0 ppm 
10V: 1000 ppm 
Filtra faktors: 0.2 

8.1.2 Digitālās ieejas DI 

Digitālā ieeja 1 
Signāls: 
Filtra trauksme 
Status: Izslēgts 

 
8.1.3 Universālās ieejas UI 
Lielākai versijai E28 ir universālās ieejas. 
Tad var individuāli konfigurēt gan kā analogās, gan kā 
digitālās ieejas. 
Kad konfigurēta kā analogās ieejas, tie var saistīt ar 
jebkuru no analogiem signāliem, kas aprakstīti Analogi 
signāli.   
Kad konfigurēta kā digitālās ieejas, tie var saistīt ar jebkuru 
no analogiem signāliem, kas aprakstīti Digitāli signāli.   

Universālā ieeja 1  
Izvēle AI vai DI 
zīme 
AI zīme: Spiediens 
SAF 
DI zīme: Not active 

Kas izvēlēts AI vai DI signāls (neizmantotās alterbnatīvas 
jāuzstāda kā Nav aktīva), tur ir apakšizvēlne ar 
uzstādījumiem, kurus izmnato, kad ieeja ir konfigurēta kā 
AI-ieeja. Šai izvēlnei piekļūst nospiežot Pa labi. 
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Universāla AI1 
Zīme: Spiest SAF 
Rindas vērtība:8.5 
Compensācija: 0.0Pa 

8.1.4 Analogās izejas 
Analogās izejas 0…10 V DC. 

Analoga izeja 1 
Zīme: Y1-Sildīšana 
Auto 
Vērtība: 0.0 V 

 
8.1.5 Digitālās izejas 

Digitalā izeja 1 
Signāls: 
Starts/stop SAF1/1sp 
Status: Izslēgts 

 

8.2 Kontroles funkcija  
Ievadiet konfigurācijas izvēlni Kontroles funkcijas 

Kontroles funkcija 
Pielūdes kontrole 
 
 

Tur ir 6 dažādas funkcijas izvēlei: 
1. Pieplūdes gaisa kontrole. 
2. Āra-temperatūras kompensēta pieplūdes gaisa 

kontrole. 
3. Kaskāde savienota ar telpas temperatūras kontroli.  
4. Āra-temperatūras kontrolēts slēgums starp Āra-

temperatūras kompensētu Pieplūdes gaisa kontroli 
un kaskādes savienotu ar telpas temperatūras 
kontroli.  

5. Āra-temperatūras kontrolēts slēgums starp Āra-
temperatūras kompensētu Pieplūdes gaisa kontroli 
un kaskādes savienotu ar nosūces gaisa 
temperatūras kontroli.  

6. Kaskāde savienota ar nosūces gaisa temperatūras 
kontroli.  

Detalizētāks apraksts par kontroles režīmiem, skatīt 
sekcijā 4.1.2 Kontroles režīmi. 
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8.3 Objekti 
Izvēlne Objekti iekļauj ventilatoru, sildītāju, siltummaiņu un 
dzesētāju tipus. 
 
8.3.1 Ventilatora kontrole 

Ventilatora kontrole 
1 ātrums 
 
 

 
Izvēle starp 1-ātruma, 2-ātrumu, spiediena kontroli un 
plūsmas kontroli. 

Detalizētāks apraksts par kontroles režīmiem, skatīt sekcijā 
4.3 Ventilatoru kontrole 

8.3.2 Sildītāja tips 

Sildīšana 
ūdens 
 
 

Sildītājs var būt gan ūdens, gan elektriskais.  
Detalizētāks apraksts par kontroles režīmiem, skatīt sekcijā 
4.1.2 Sildītāju tipi 
 
 
 

8.3.3 Siltummaiņa izeja 

Siltummainis        
Rot siltumm. 
 
 

 
Siltummainim var zustādīt vienu no alternatīvām: 

Plākšņu siltummainis 
Rotējošais reģenerators 
Glikola connected exchanger 
Recirkulācijas vārsti 

Vārsta minimus minimālam svaigam gaisam procentuāli 
uzstādāms no 0 līdz 100%. 
Damper limiting for minimum fresh air percentage is 
settable 0…100%. 

Detalizētāks apraksts par kontroles režīmiem, skatīt sekcijā 
4.1.3 Siltummainis.
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8.3.4 Dzesēšana 

Dzesēšana 
Ūdens 
 
 

Izvēlēties dzesētāja tipu: Ūdens, freona (DX) vai Netiek 
izmantots. 
Detalizētāks apraksts par freona dzesēšanu, skatīt sekcijā 
4.1.4. Pakāpju kontrolieri. 

8.4 Sūkņa kontrole 

P1-Sildīšana        
P1-Dzesēšana        
P1-Siltummainis     
 

Šajās izvēlnēs parametri sūknim ir uzstādīti. Ja jebkuram 
kontroles kontūram, nav izejas nokonfigurētas sūkņa 
kontrolei, šie uzstādījumi tiks ignorēti. 
P1 Sildīšana 

Sūkņa stop: No 
Stop aizture: 5 min 
Āra Temp stop: 6°C 
Diferenciâlis: 1.0°C 

P1 Dzesēšana 

P1 Dzesēšana 
Stop aizture: 5 min 
 
 

P1 Siltummainis 

P1 Exchanger 
Stop delay: 5 min 
 
 

Vairāk informācijas skatīt nodaļā 4.4. Sūkņu kontrole. 
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8.5 Bīvā dzesēšana 
 

Brīvā dzesēšana  
actīva:Jā 
Āra temp 
aktivizācija 
25.0°C 
 

 

Āra temp nakts 
      Augsta: 15.0°C 
        Zema: 10.0°C 
Telpas temp min 
18.0°C 

Vairāk informācijas skatīt nodaļā  4.1.6 Brīvā dzesēšana.  

8.6 Atbalsta kontrole 
  

Atbalsta kontrole 
Aktīvs: Jā 
EAF darbojas 
atbalsta kontroles 
laikā: Jā 

Atbalsta dzesēšana 

Atbalsta dzesēšana  
Telpas temp  
Starts: 30.0°C 
 Stop: 28.0°C 

Atbalsta sildīšana 

Atbalsta sildīšana  
Telpas temp  
Starts: 15.0°C 
 Stop: 21.0°C 

Minimālais darbības laiks 

Min. darbības laiks 
atbalsta ktrl:20 min 
 
 

Vairāk informācijas skatīt nodaļā  4.1.5 Atbalsta kontrole. 
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8.7 CO2/VOC kontrole 
 

CO2/VOC aktīvs 
Taimera kanāls 
Ieslēgts 
Tips: Ventilators 
Min. laiks: 20 min 

 

Aktivizācijas 
līmenis 
1/2-ātrums 1000 ppm 
1/1-ātrums 1200 ppm 
starpība 160 ppm 

Vairāk informācijas skatīt nodaļā  4.3.2 Prasību kontrole. 

8.8 Ugunsdrošie vārsti 
Normāli ugunsdrošos vārstus konfigurē atvērties 
ugunsgrēka gadījumā. 
Lietojot displeju tas ir iespējams konfigurēt tos būt 
atvērtiem tā vietā. 
Ugunsdrošo vārstu kontrolei ir digitālās izejas signāls: 
Ugunsdrošie vārsti 

Fire damper function 
Yes 
Excavation on alarm 
Yes 

Izvēlēties, ja ugunsgrēka trauksmei jābūt normāli 
atvēratiem vai slēgtiem un aktivizācijas izslēgšanās un 
laiks vārstu testēšanai: Nē, Jā iekārta darbojas--> Jā, 
iekārta apstājās-->, 

Ugunsgrēka trauksmes 
ieeja 
Normāli atvērts 
Vārsta tests 
Jā iekārta apstājās  

 

Vārsta tests 
Darbības laiks:90sek 
Intervāls dienās: 1 
Stundas testam: 00 

Vairāk informācijas skatīt nodaļā  4.5. Vārstu kontrole. 
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8.9 Pretaizsalšana 
Pretaizsalšana 
Jā 
Uzstādāmā vērt 
izslēdzas:25.0°C 
P-josla aktīva: 5°C 

Pretaizsalšanas trauksmes līmenis uzstādīts izvēlnē 
Aktuāls/ Uzstādāmā vērtība. 
Vairāk informācijas skatīt nodaļā  4.1.2.1. Ūdens sildīšana. 
8.10 Mitruma kontrole 
Mitruma kontrole var konfigurēt abus: Mitrināšana vai 
sausināšana vai abi 
mitrināšana un sausināšana. 
 

Mitruma kontrole 
Mitrināšana/ 
Sausināšana 
 

Vairāk informācijas skatīt nodaļā  4.2. Mitruma kontrole.  

8.11 Atsaldēšana 
Siltummaiņa 
atsaldēšana 
Jā               
 
 

 
Atsaldēšanas parametri 

Uzst.vērtība 
Atsaldēšana:-3.0°C 
  Hysteresis: 1.0°C 
Stoptemp SAF:-10.0°C 
Min.darbības laiks : 
5 min 

Deatlizētāku aprakstu skatīt nodaļā 4.1.3 Siltuma atgūšana. 
 

8.12 Aukstuma atguve 
 

Aukstuma atguve 
Nē 
Dzesēšanas limits: 
2°C 
 

Deatlizētāku aprakstu skatīt nodaļā 4.1.7 Aukstuma 
atgūšana. 
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8.13 Ārējā uzstādāmā vērtība 
Ārējā uzstādāmā ierīce,piemēram TBI-PT1000 vai 
TG-R4/PT1000 var tikt pievienota. Uzstādāmā ierīce seko 
PT1000 pretestības līknei. 
 

Ārējā uzstādāmā 
vērtība 
Jā 
 
 

Deatlizētāku aprakstu skatīt nodaļā 4.1.9 Ārējā uzstādāmā 
vērtība. 

8.14 Darbības indikators/Motora 
aizsardzība 
Ieejas lieto motora darbības indikācijai vai motora 
iazsardzības kontaktu monitoringam. 
Darbības indikatora ieeja normāli ir slēgta. 
Atvērts kontaktu, kad motors darbojas t.i. motora kontroles 
izeja ir aktīva, tas ģenerē trauksmi. 
 

Darbības ind./Motora 
aizsardzība 
SAF: Darbības ind 
EAF: Darbības ind 
 

 

Darbības ind./Motora 
aizsardzība 
P1 Sild:Darbības ind 
P1 Dzes:Darbības ind 
P1Siltm:Darbības ind 
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8.15 Aktuatora/piedziņas  tips 
Izvēlietis izejas signālus uz piedziņu savienot ar analogās 
kontroles izejām:  0…10 V DC, 2…10 V DC 
10…0 V DC vai 10…2 V DC 

Piedziņas tips 
  Sildīšana: 0-10V 
  Dzesēšana: 0-10V 
Siltummainis: 0-10V 

 

Piedziņas tips 
      SAF: 0-10V 
      EAF: 0-10V 
    Split: 0-10V 

 

Piedziņas tips 
Y6 Mitrums: 0-10V 
 
 

Piezīme.  Daudzi ražotāji nosaka 0…10 V DC kā kontroles 
signālu, daudzām piedziņām biežāk kontroles signāls ir 
2…10V DC.  
Pārbaudiet piedziņas dokumentāciju uzmanīgi. 
Ja neesat pārliecināts, izvēlieties 0…10V DC.  
Arī kontrole var būt mazāk precīza, tas nodoršinās, ka 
vārsts vienmēr būs tā pilnīgi atvērtā un slēgtā pozīcijā. 

8.16 Darbības laiks 3-pozīciju piedziņa 
Šiem parametriem nav funkciju, ja analogās piedziņas ir 
konfigurētas. 
Vērtības tike lietotas, lai noteiktu kontroles parametrus 3-
pozīciju piedziņai.  
Tas ir svarīgi uzstādīt pareizu vērtību.  
 

Piedziņas darbības 
laiks 
  Sildīšana: 255 sek 
  Dzesēšana: 255 sek 
Siltummainis:255 sek 
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8.17 Soļu kontrolieris 
 

Soļu kontr.Siltums  
Soļu kontr.Dzesēšana 
 

 
 

 
Pakāpju kontrole Sildīšana 

Soļu kontr.Sildīšana 
Aktivizācijas 
līmenis  
 
 

Pakāpju kontrole Sildīšana aktivizācijas līmenis 

Starta solis 1:10% 
 Stop solis 1: 5% 
Starta solis 2: 45% 
 Stop solis 2: 40% 

 

Starta solis 3: 70 % 
 Stop solis  3: 65 % 
Starta solis 4: 95 % 
 Stop solis  4: 90 % 

Pakāpju kontrole Sildīšanas tips 

Pakāpju kontr. Tips 
Bināras pakāpes       
 

 
 

Kontroles parametris Binārā kontrole 

Sildīšanas grupas: 4 
Minimums 
ieslēgts/izslēgts- 
laiks: 60 sek 
Hyst: 0.5 % 

 
Pakāpju kontrole dzesēšana  
Dzesēšanai ir līdzīgas izvēlnes, bet ar tikai 3 pakāpēm.  
For cooling there are similar menus but with only 3 steps. 
Deatlizētāku aprakstu skatīt nodaļā 4.1.4 Soļu kontrolieris. 
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8.18 Trauksmju konfigurācija 
Atļauts konfigurēt visas trauksmes.  
Izvēlēties atbilstošu trauksmes numuru ( no trauksmju 
saraksta). Trauksmes teksts no trauksmes parādīsies uz 
displeja un trauksmes prioritāti var uzstādīt: A-trauksme, B-
trauksme, C-trauksme, D-trauksme vai nav aktīva. 
Papildus apstāšanās funkcija dos, katrai trauksmei, izvēli 
apstāties vai neapstāties iekārtai pie trauksmes 
aktivizācijas. 
  

Darbības kļūda 
Pieplūdes 
prioritāte: B-
trauksme 
Papildus stop 
funkcija 
Aktīva 

 
Trauksmju saraksts 
Vērtības Prioritātes kolonnā parāda rūpnīcā uzstādītās 
vērtības. 

Trauksmes 
teksts 

Pri Apraksts 

1 Disf. SAF B Disfunkcija Pieplūdes vent. 
2 Disf. EAF B Disfunkcija Nosūces vent. 
3 Disf. P1-

Sildīšana 
B Disfunkcija sūknis, Sildīšanas 

kontūrs 

Trauksmes 
teksts 

Pri Apraksts 

4 Disf. P1-Dzes. B Disfunkcija sūknis, 
Dzesēšanas kontūrs 

5 Disf.. P1-
Siltumm. 

B Disfunkcija sūknis, Glikola 
siltummainis 

6 Filtra sargs B Filtra sargs spiediena slēdzis 
aktivizēts 

7 Plūsmas sargs B Plūsmas slēdzis aktivizēts 
8 Ārējā Pretaiz. A Ārējais Pretaizsalšanas 

termostats aktivizēts 
9 Atsaldēšanas 

pressostats 
- Siltummainis atsald. 

spiediena slēdzis aktivizēts 
10 Uguns 

trauksme 
A Uguns trauksme aktivizēts 

11 Ārējais slēdzis C Ārējais slēdzis aktivizēts 
12 Ārēja trauksme B Ārēja trauksme aktivizēts 
13 Novirze 

pieplūdes temp
B Novirze pieplūdes temp pārāk 

liela no uzst. vērt.pārāk ilgi  
14 Novirze 

pieplūdes temp
A Novirze pieplūdes temp pārāk 

liela no uzst. vērt.pārāk ilgi 
15 Augsta 

pieplūdes temp 
B Pieplūdes temp pārāk augsta

16 Zema 
pieplūdes temp

B Pieplūdes temp pārāk zema 
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Trauksmes 
teksts 

Pri Apraksts 

17 SA max limits - Maksimālais limits pieplūdes 
temp aktīva 

18 SA min limits - Minimālais limits pieplūdes 
temp aktīva 

19 Augsta telpas 
temp 

B Telpas temp pārāk augsta  
telpas temp kontroles laikā 

20 Zema telpas 
temp 

B  Telpas temp pārāk zema 
telpas temp kontroles laikā 

21 Augsta 
nosūces temp 

B Augsta nosūces temp  
nosūces kontroles laikā 

22 Zema nosūces 
temp 

B Zema nosūces temp  
nosūces kontroles laikā 

23 Augsta temp 
limits Elektr. 
sildīšana 

A Sildītāja augstas 
temperatūras limita slēdzis 
aktīvs 

24 Aizsal. Risks B Pretaizsalšanas funkcija ir 
primāra sildītāja izejas 
kontrolei 

25 Zema pretaizs. 
temp 

A Pretaizsalšanas temperatūra 
zem aizsalšanas limita 
vērtības 

26 Zema 
efektivitāte 

B Siltummaiņa effect. zem limita 
vērtības 

27 Sensora kļūda B Disfunkcija sensoram 

Trauksmes 
teksts 

Pri Apraksts 

28 Atsald. analogā - Siltummaiņa atsaldēšana 
aktivizēta ar atsaldēšanas 
sensoru 

29 Disf. Rot. Reģ. B Siltummaiņa rotācijas sarga 
trauksme aktivizēta 

30 Disf. Ugunsdr. 
vārsti 

B Ugunsdr. vārstu tests 
neizdevies  

31 Novirze 
spiediena SAF 

- Pieplūdes spiediena novirze 
pārāk lielano uzstādītās 
vērtības pārāk ilgi 

32 Novirze 
spiediena EAF 

- Nosūces spiediena novirze 
pārāk lielano uzstādītās 
vērtības pārāk ilgi 

33 Ārēja aktiv. 
SAF 

C SAF darbības-signāls 
saņemts, kad  Iekārta 
izslēdzas 

34 Ārēja aktiv. 
EAF 

C EAF darbības-signāls 
saņemts, kad  Iekārta 
izslēdzas 

35 Darb režīms 
izslēgts 

C Iekārta izslēdzas 

36 Pieplūde 
Manuāli 

C Pieplūdes temp kontrolieris 
manuāla kontrole 

37 SAF Manuāli C Pieplūdes ventilatora 
manuāla kontrole 
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Trauksmes 
teksts 

Pri Apraksts 

38 Frek. SAF 
Manuāli 

C Signāls uz SAF frekvenču 
pārveidotāju manuāla 
kontrole 

39 EAF Manuāli C Nosūces ventilators manuālā 
kontrole 

40 Frek. EAF 
Manuāli 

C Signāls uz SAF frekvenču 
pārveidotāju manuālā 
kontrole 

41 Sildīšana 
Manuāli 

C Sildīšanas izeja manuālā 
kontrole 

42 Dzesēšana 
Manuāli 

C Dzesēšana izeja manuālā 
kontrole 

43 Siltummainis 
Manuāli 

C Siltummainis izeja manuālā 
kontrole 

44 P1-Sildīšana 
Manuāli 

C Sildīšana cirkulācijas sūknis 
manuālā kontrole 

45 P1-Dzesēšana 
Manuāli 

C Dzesēšana cirkulācijas sūknis 
manuālā kontrole 

46 P1-Siltumm. 
Manuāli 

C Siltummainis cirkulācijas 
sūknis manuālā kontrole 

47 Uguns vārsti 
Manuāli 

C Uguns vārsti manuālā 
kontrole 

 

8.19 Citi parametri 
Dažādu parametru apkopojums, kas nav piemēroti citās 
izvēlnēs.  

8.19.1 Starta un stop aizture ventilatoriem 
Lietojot starta aizturi, ja vēlaties, viens no ventilatoriem 
startēs pirms otra un piemēram, vēlaties dot vārstam 
atvēries pirms ieslēdzas ventilatori. 
Lietojot stop aizturi var izveidot atdzesēšanas periodu, kad 
lieto elektrisko apkuri. 
 

Aiztures SAF 
Starts:  30 sek 
  Stop: 180 sek 
 

 

Aiztures EAF 
Starts:  30 sek 
  Stop:  30 sek 
 

 

 
CORRIGO E Ventilation  Rev. B 

53



8.19.2 Kavēšanās laiks 
Kad pārslēdz 2-ātrumu ventilatoru no 1/1 ātruma uz 1/ 
ātrumu, tur uzstādāms kavēšanās laiks. Laiks attiecas uz 
abiem ventilatoriem. 

Kavēšanās laiks 
1/1-1/2 ātrums:30sek 
 
 

 
8.19.3 Sildīšana pie palaišanas un liela 
ātruma bloķēšana  
Āra temperatūras zem uzstādītās vērtības, sildīšanas izeja 
tiks forsēta līz 100% pie palaišanas.  
2-ātrumu un spiediena kontroles ventilatori var tikt bloķēti 
no liela ātruma pie āra temperatūras zemākas kā 
uzstādītās vērtības. Abām funkcijām vajag āra 
temperatūras sensorus. 

 

Āra temperature 
sildīšanas startam:  
3.0°C 
Bloķēt 
  1/1-ātrums: -10°C 

 

8.19.4 Siltummainis līdz 100% un trauksmes 
aizture pie starta  
Lai samzinātu aizsalšanas problēmas, siltummainis var 
strādāt uz maksimālo jaudu uz uzstādīto laiku pie 
ieslēgšanās. 
Lai izvairītos no riska, piemēram, ventilatora spiediena 
trauksmes pie ieslēgšanās, visas trauksmes funkcijas var 
būt noklusētas uz zināmu laiku. 

 

Siltumm. 100% pie 
starta 
60 sek 
Trauksmes aizture 
pie starta 
60 sek 

 
8.19.5 Dalītie uzstādījumi 
Dalītas Kontroles izejas starp analogās temperatūras 
kontroles izejas signāliem Y1,Y2 un Y3 Sildīšanai, 
Siltummainim un Dzesēšanai. 
Izveidot neitrālu zonu, atstāt procentuālu intervālu starp 
skevencēm. 
Uzstādīt P-joslu pieplūdes kontroliera ir visai Kontroliera 
izejai. Tas nozīmē, ka P-josla katrai sekvencei ir 
proporcionāla, lai sadalītu procentuāli vērtības dotas 
sekvencēm. 
Piemēram: 
P-josla pieplūdes kontrolieris uzstādīts uz 25°C 
Sadalījums uzstādits tā, ka dzesēšana dabū 0…20% = 
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20%, siltummainis 30…50% = 20% sildītājs 50…100% = 
50%. 
Individuāli P-joslas būs: 
Dzesēšana: 20% of 25°C = 5°C 
siltummainis: 20% of 25°C = 5°C 
sildītājs: 50% of 25°C = 12.5°C 
Atlikušie 2.5°C ir neitrāla zona starp dzesēšanu un 
siltummaini. 

 

Dalītie uzstādījumi  
Dzesēšana 
  0% pie HCOut= 20% 
100% pie HCOut=  0% 

 

Dalītie uzstādījumi 
Siltummainis 
  0% pie HCOut= 50% 
100% pie HCOut= 30% 

 

Dalītie uzstādījumi 
Sildīšana 
  0% pie HCOut= 50% 
100% pie HCOut=100% 

 

8.19.6 Paplašinātā darbība 
Digitālas izejas var izmantot, lai forsētu iekārtu startēt arī, 
ja taimeris saka Darbības režīms var būt Izslēgts. 
@-ātrumu un spiediena/ plūsmas kontrolētiem ventilatoriem 
ir ieejas normālam un samazinātam ātrumam. 
Iekārta darbosies uzstādīto laiku. Ja darbības laiks 
uzstādīts uz 0, iekārta tikai darbosies tik ilgi cik digitālā 
ieeja ir slēgta. 
 

Paplašinātā darbība 
60 min 
Laiks paplašinātā 
darbība 
0 min 

 
8.19.7 Āra temp kontroles režīma maiņai 
Ja iekārta konfigurēta konbinētai Pieplūdes gaisa/ Telpas 
kontrolei, šī izvēlne atļauj uzstādīt nomaināmu āra 
temperatūru. 
 

Āra temp kontroles 
režīma maiņa 
13.0°C 
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8.19.8 Min limita samazināšana 
Ja DX dzesēšanu lieto konfigurācijā ar telpas vai nosūces 
kontroli, pieplūdes temperatūras minimuma limita vērtību 
var samzināt nodrošinot viemērīgāku aukstumiekārtu 
darbību. Uzstādītā limita vērtība ir aktīva, kad DX 
dzesēšana darbojas. 
 

Samazināšana min 
limitam pieplūdes 
kontrolei pie aktīva 
DX dzesēšana: 5.0°C 

8.19.9 Dalīt izvēles temp sekvenci 
Jebkura no temperatūras kontroles izejas secībām Y1,Y2 
un Y3 var dalīt. Piemēram, lai kontrolētu divas sildīšanas 
vārstus secīgi. Vienmēr sadala 50/50, kas nozīmē, ka katra 
dalījuma daļai ir puse no P-joslasuzstādītās izejas. Analogā 
izeja jāuzstāda uz izejas signāla Dalīts. 
 

Dalīt izvēles temp 
sekvenci 
Y1 Y2 Y3 
Nav dalīta 

8.19.10 Plūsmas kontroles parametri 
Ja ventilatori konfigurēti plūsmas kontrolei, kur var uzstādīt 
spiediena/ plūsmas pārveidošanas parametrus. Plūsmu 
izsaka m3/sek un aprēķina pēc formulas: 

Plūsma = K * ΔPX 

kur K un X uzstādāmas konstantes atkarībā no ventilatora 
izmēra un  ΔP ir diferenciāls spiediens, mērīts Pa, uz 
ventilatora.  
Vairāk skatīt nodaļā 4.3.1. 
 

Plūsmas kontrole 
faktori 
K-konstants: 0.28 
X-konstants: 0.50 
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8.20 Sistēma 
8.20.1 Nomainīt valodu 
Lietot izvēlni, lai nomainītu valodu uz displeja. 

Izvēlēties valodu 
Latviešu 
 
 

 
8.20.2 Izvēlēties starta displeju; teksts 
normāli parādīsies uz displeja 
Var izvēlēties no 5: 

Tips 1 
Teksts uz pirmās rindas var mainīt izmantojot Corrigo E 
Tool. 
Otrā rinda rāda datumu un laiku.  
Trešā rinda rāda pašreizējo darbības statusu. 
Ceturtā rinda rāda pašreizējo temperatūras uzstādīto 
vērtību un aktuālās vērtības. 

Vent iekārta 18 PX 
2004-03-15 11:28 
Sistēma: Darbojas 
Sp:22.0°C Akt:21.8°C 

Tips 2 
Pirmā rinda parāda datumu un laiku.   
Otrā rinda rāda pašreizējo darbības statusu. 
Trešā rinda rāda pašreizējo temperatūras uzstādīto 
vērtību un aktuālās vērtības. 
Ceturtā rinda pašreizējo temperatūras uzstādītās 
vērtības 

2004-03-15 11:28 
Sistēma: Darbojas 
Sp:22.0°C Akt:21.8°C 
Y1:0%  Y2:93% Y3:0% 

 
Tips 3 
Pirmā rinda rāda datumu un laiku.  
Otrā rinda rāda pašreizējo darbības statusu. 
Trešā rinda rāda pašreizējo temperatūras uzstādīto 
vērtību un aktuālās vērtības. 
Ceturtā rinda rāda SAF un EAF spiedienus 

2004-03-15 11:28 
Sistēma: Darbojas 
Sp:22.0°C Akt:21.8°C 
SAF:1100PaEAF:1050Pa 
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Tips 4 
Teksts uz pirmās rindas var mainīt izmantojot Corrigo E 
Tool. 
Otrā rinda rāda datumu un laiku.  
Trešā rinda rāda pašreizējo darbības statusu. 

Vent iekārta 18 PX 
2004-03-15 11:28 
Sistēma: Darbojas 
 

 
Tips 5 
Teksts uz pirmās rindas var mainīt izmantojot Corrigo E 
Tool. 
Otrā rinda rāda datumu un laiku.  

Vent iekārta 18 PX 
2004-03-15 11:28 
 
 

8.20.3 Adreses tāvadības komunikācijai 
Funkciju var izmantot tikai iekārtām savienotām ar EXO-
tīklu. Nemainīt vērtības vai var būt problēmas strādājot ar  
CORRIGO E Tool. 

Adreses  
PLA: 254 
ELA: 254 
 

 

Adereses iznesamai 
komunikācijai 
(PLA:ELA) 00:00 
 

 
8.20.4 Komunikācija kods 
Ja CORRIGO savienota ar EXOline tīklu katrai iekārtai jābūt 
sava unikālā adrese. Speciāls komunikācijas kods 
iegādājams no Regin, kurš atslēdz CORRIGO tā adreses var 
mainīt. Kods unikāls katram CORRIGO un ir no atkarīgs 
sērijas numura.  

Comunikācijas kods 
1 
 
 

 
Funkciju var izmantot tikai iekārtām savienotām ar EXO-
tīklu. Nemainīt vērtības vai var būt problēmas strādājot ar  
CORRIGO E Tool. 

Adreses  
PLA: 254 
ELA: 254 
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9. Uzstādījumi 
Šajā izvēlnes grupā visi uzstādījumi visām aktīvām 
funkcijām jābūt pieejamiem. Atkarībā no kuras izvēlnes 
veic konfigurācijas laikā, dažas alternatīvas šajā izvēlnē var 
nebūt uzrādītas. 

Uzstādījumi 

Kontroles temp      
Kontroles spiediens  
Kontroles mitrums   
Trauksmes 
uzstādījumi 

9.1 Kontroltemp 
Pieplūdes kontrolieris 

Pieplūdes kontrole 
P-josla:  33.0 °C 
I-laiks: 100.0 sek 
 

Uzstādīt P-joslu pieplūdes kontrolierim Sildīšanas kontrliera 
izejai. Tas nozīmē, ka P-josla katrai sekvencei ir 
proporcionāli dalītām procentuāli vērtībām dotām 
sekvencēm.  
Piemēram: 
P-josla pieplūdes kontrolieris uzstādīts uz 25°C. 
Sadalīt tā, ka dzesēšanai ir 0…20% = 20%, siltummainis 
30…50% = 20% un sildītājs 50…100% = 50%. 
 
Individuāli P-joslas būs: 
Dzesēšana : 20% no 25°C = 5°C 

Siltummainis: 20% no 25°C = 5°C 
Sildītājs: 50% no 25°C = 12.5°C 
2.5°C ir neitrāla zona starp dzesēšanu un siltummaini. 
Dalītās vērtības uzstāda konfigurācijas apakšnodaļā Citi 
parametric. Skatīt nodaļu 8.19.5. 

Izslēgšanas režīms 

Izslēgšanas režīms 
P-josla: 100.0 °C 
I-laiks: 150 sek 
 

Siltummainis atsaldēšana 

Atsaldēšana 
P- josla:  20 °C 
I-laiks: 120 sek 
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9.2 Spiediena kontrole 
Spiediena kontrole SAF 

Spiediena controle 
SAF 
P-josla:  300 Pa 
I-laiks:  20 sec 
 

 
Spiediena kontrole EAF 

Spiediena controle 
EAF 
P-josla:  300 Pa 
I-laiks:  20 sec 
 

 

9.3 Mitruma kontrole 
Mitruma kontrole 
P-josla: 20.0 %RH 
I-laiks: 120.0 sek 
 

 

9.4 Trauksmes uzstādījumi 
Trauksmes uzstādījumi 

trauksmes limits   
Trauksmes aizture  
 
 

9.4.1Trauksmju limiti 
Trauksmju limiti, pieplūde 

Tr. lim. pieplūde 
Kontrol dev: 10.0 °C 
Augsta temp: 30.0 °C 
Zema temp:    10.0  

Trauksmju limiti, nosūce 

Tr. lim. nosūce  
Augsta temp: 30.0 °C 
Zema temp:   10.0 °C 
 

Trauksmju limiti, telpa 

Tr. lim. telpa  
Augsta temp: 30.0 °C 
Zema temp:   10.0 °C 
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Trauksmes limits, pretaizsalšana 

Trauksmes limits 
pretaizsalšana 
 7.0 °C 
 

Trauksmes limits, siltummiņa efektivitāte 

Zema efektivitāte 
50.0 % 
 
 

9.4.1Trauksmes aiztures 
Trauksmes aizture, pieplūde 

Tr. aizt. pieplūde 
Kontroles dev:30 min 
Augsta temp:  5 sek 
Zema temp:  5 sek 

Trauksmes aizture, nosūce 

Tr. aizt. nosūce  
Augsta temp:30.0min 
Zema temp:  30.0 min 
 

Trauksmes aizture, telpa 
 

Trauksme aizt. telpa 
Augsta temp:30.0 min 
Zema temp:  30.0 min 
 

Trauksmes aizture, pretaizsalšana 

Trauksmes aizture 
pretaizsalšana 
 0 sek 
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Trauksmes aizture, siltummiņa efektivitāte 

Zema efektivitāte 
30 min 
 
 

Trauksmes aizture, ventilatora disfunkcija 

Trauksmes aizt. 
disfunkcija 
SAF:  120 sek 
EAF:  120 sek 
 

Trauksmes aizture, sūkņa disfunkcija 

Trauksmes aizt. 
disfunkcija 
P1-Sild.:    5 sek 
P1-Dzesēš.:  5 sek 
P1-Siltumm.: 5 sek 

Trauksmes aizture, dažāds 1 

Trauksmes aizt.  
Filtra mon.: 180 sek 
Plūsmas slēdzis:5sek 
Pretaizsalšana: 0sek 

Pretaizsalšana attiecas uz analogo ieeju: Pretaizsalšanas 
sensors 

Trauksmes aizture, dažāds 2 

Trauksmes aizture 
Frost prot.DI: 0 sek 
Uguns taruksme 0 sek 
Ārēja trauksme:0 sek 

Pretaizsalšanas DI attiecas uz digitālo ieeju: 
Pretaizsalšanas termostats 

Trauksmes aizture, dažāds 3 

Trauksmes aizture 
Elek. Sild.: 0 sek 
Sensora kļūda: 5 sek 
Rot.sent.siltumm.:20 
sek 

Elektriskā sildīšana attiecas uz digitālo ieeju: Augstas 
temperatūras limita slēdzis  
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10. Plānotājs 
Vispārīgi 
Corrigo ir uz gadu balstīta pulksteņa funkcija. Ta snozīmē, 
ka var uzstādīt nedēļas sarakstu ar brīvdienām uz visu 
gadu. Pulkstenis automātiski nomaina vasaras- ziemas 
laiku. 
Individuāli saraksti katrai nedēļas dienai plus atsevišķi 
brīvdienu uzstādījumi.   
Līdz 24 individuāli brīvdienu periodi var tikt uzstādīti. 
Brīvdienu grafikiem ir priekšroka nekā citiem grafikiem.  
Katrai dienai 2 individuāli darbības periodi. 2-ātruma un 
spiediena kontrolētiem ventilatoriem ir ikdienas saraksts 
normālam un samazinātam ātrumam ar diviem darbības 
periodiem. 
Līdz 5 digitālām taimera izejām var konfigurēt. Katrs 
individuālais nedēlās saraksts ar diviem aktivitātes 
periodiem dienā. Šīs izejas var lietot gaismas, durvju 
slēdžu uc. kontrolei. 

Laiks/Datums       
Taimeris 1/1-ātr.  
Taimeris 1/2-ātr.  
Taimeris izeja1    
Taimeris izeja2    
Taimeris izeja3    
Taimeris izeja4    
Taimeris izeja5    
Brīvdienas         

10.1 Laiks / Datums 
Izvēlne parāda un atļauj uzstādīt laiku un datumu. 
Laiks parādās 24 stundu formātā. 
Datums tiek parādīts formātā: GG:MM:DD 

Laiks: 18:21 
Datums: 04:02:23 
Nedēļas diena: 
Pirmdiena 
 

 

10.2 Plānotājs 1/1 ātrums 
Ir 8 atsevišķas uzstādījuma izvēlnes: viena katrai nedēļas 
dienai  un viena papildus brīvdienām.  
Brīvdienu grafikiem ir priekšroka nekā citiem grafikiem. 
24 stundu darbība, periods 0:00 – 24:00. 
Lai izvestu no ierindas periodu, uzstādīt 0:00 – 0:00. 
Ja abos periodos dienas uzstādītas 0:00 – 0:00, iekārta 
nestrādās šajā dienā ar 1/1 ātrumu.  
 

1/1-ātrums 
Pirmdiena 
Per.1:  7:00 – 16:00 
Per.2:  0:00 -  0:00 
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10.3 Plānotājs 1/2-ātrums 
Šos uzstādījumus var ignorēt, ja 1-ātruma ventilators būs 
konfigurēts. 
Ja 1/1-ātruma un 1 /2 ātruma periodi daļēji sakrīt, 1/1 
ātrumam ir virsroka. 
Ir 8 atsevišķi uzstādījumu zivēlnes, viena katrai nedēļas 
dienai un viena atsevišķa brīvdienām. 
Brīvdienu grafikiem ir priekšroka nekā citiem grafikiem. 
24 stundu darbība, periods 0:00 – 24:00. 
Lai izvestu no ierindas periodu, uzstādīt 0:00 – 0:00. 
Ja abos periodos dienas uzstādītas 0:00 – 0:00, iekārta 
nestrādās šajā dienā ar 1/1 ātrumu. 
 

1/2-speed 
Holiday 
Per.1: 10:00 – 16:00 
Per.2:  0:00 -  0:00 

 

10.4 Taimera izejas 1…5 
Līdz 5 digitālām taimera izejām var konfigurēt. Katrs 
individuālais nedēlās saraksts ar diviem aktivitātes 
periodiem dienā. 
Brīvdienu grafikiem ir priekšroka nekā citiem grafikiem. 
 

Taimera izeja 2 
Nedēļas diena 
Per.1: 5:30 – 8:00 
Per.2:17:00 – 23:00 

10.6 Brīvdienas 
Līdz 24 individuāli brīvdienu periodi var tikt uzstādīti. 
Bŗivdienu skaits ir neierobežots.  
Datumi ir formātā: MM.DD 
Kad šodiena iekrīt brīvdienā, plānotājs izmantos 
uzstādījumus nedēļas dienai Brīvdiena. 
 

Brīvdienas   (mm.dd) 
1: 1.01 -  2.01 
2: 9.04 – 12.04 
3: 1.05 -  1.05 

 

 
CORRIGO E Ventilation  Rev. B 

64



11. Uzstādāmā vērtība 
Šajā izvēlņu grupā visas aktuālās vērtības un uzstādāmā 
vērtība ir uz displeja, visas uzstādāmās vērtības var mainīt.  
Sekojošas izvēlnes pieejamas nodrošinot, ka 
korespondējošā ieeja ir aktīva:  
Uzstādāmā vērtība, Kontroles režīms 1: Pieplūdes kontrole 

Āra temp.:18.4°C 
Pieplūdes temp 
Aktualā: 19.8°C 
Uzst.vērt.  
Uzst.vērt.: 20.0°C 

 
Apakšizvēlne: Uzstādāmā vērtība 

Pieplūdes temp 
Uzst.vērt.: 20.0°C 
 
 

 
Uzstādāmā vērtība. Kontroles režīms 2, 4 un 5: Āra 
kompensācija pieplūdes kontrole. 

Āra temp.:18.4°C 
Pieplūdes temp 
Aktualā: 19.8°C 
Uzst.vērt.  
Uzst.vērt.: 20.0°C 

Apakšizvēlne: Uzstādāmā vērtība 
Lietot 8 punktus, lai veidotu Uzstādāmā vērtība / āra 
temperatūra attiecībās. 
 

Āra komp.uzst.vērt. 
-20.0°C = 25.0°C 
-15.0°C = 24.0°C 
-10.0°C = 23.0°C 

 

Āra komp.uzst.vērt. 
 -5.0°C = 23.0°C 
  0.0°C = 22.0°C 
  5.0°C = 20.0°C 

 

Āra komp.uzst.vērt. 
 10.0°C = 19.0°C 
 20.0°C = 18.0°C 
 

Starpvērtības aprēķina lietojot taisnas līnijas starp 
punktiem. Uzstādāmā vērtība temperaturām zemāka nekā 
zemākais punkts un augstāks nekā punkts aprēķināts 
paplašinot līniju starp diviem pēdējiem punktiem jebkurā 
galā.  Piemēram: Zemākajā galā  uzstādāmā vērtība 
palielinās par 1°C par katriem 5 °C pazeminoties āra 
temperatūrai. Uzstādāmā vērtība pie –23°C būs  
25°C + .6x 1.0°C = 25.6°C. 
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Uzstādāmā vērtība. Kontroles režīms 3 un 4: Kaskādes 
telpas temperatūras kontrole. 

Telpas temp.1 
Aktualā: 22.0°C 
Uzst.vērt.: 21.5°C 
 

Ja divi telpas sensoriem ir konfigurēti, būs sekojoša 
izvēlne:  

Telpas temp.2 
Aktuālā: 21.8°C 
 
 

Uzstādāmā vērtība. Kontroles režīms 5 un 6: Nosūces 
kontrole 
 

Nosūces temp.1 
Aktuālā: 21.0°C 
Uzst.Vērt.: 21.1°C 
 

 
Atbalsta kontrole sildīšana 

Atbalsta sildīšana 
Telpas temp 
Starts: 15.0°C 
  Stop: 21.0°C 

 

 
Atbalsta kontrole dzesēšana  

Atbalsta dzesēšana 
Telpas temp  
Starts: 30.0°C 
  Stop: 28.0°C 

 
CO2 / VCO 

CO2 
Aktuālā: 782ppm 
Uzst.Vērt.: 850ppm 
 
 

 
Spiediena kontrole SAF 

Spiediena kontrole SAF 
     Aktuālā: 480 Pa 
Uzst.Vērt.1/1:490 Pa 
Uzst.Vērt.1/2:380 Pa 
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Spiediena kontrole EAF 

Spiediena kontrole 
eAF 
Aktuālā: 480 Pa 
Uzst.Vērt.1/1: 490Pa 
Uzst.Vērt.1/2: 380Pa 

 
Pretaizsalšanas temperatūra 

Frost protection 
Aktuālā: 42.3°C 
Uzst.vērt izslēgš. 
režīms:25.0°C 
Uzst.Vērt ieslēg. 
režīms: 5.0°C 

 
Atsaldēšana siltummainim 

Atsaldēšana 
siltummainim 
    Aktualā: 11.2°C 
  Uzst.Vērt: -3.0°C 
Histerēze:  1.0°C 

 
Mitruma sensors telpas 

Telpas mitrums 
Aktuālā : 51.9% RH 
Uzst.Vērt: 50.0% RH 
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Mitruma sensors gaisa vada 

Mitrums gaisa vadā 
Aktuālā: 72% RH 
Max. limits: 80% RH 

Siltummaiņa efektivitāte 

Siltummaiņa 
efektivitāte 
Aktuālā 93% 
 
 

 
Darbības laiks SAF un EAF 
Parāda darbības laikus ventilatoriem kopš pēdējās 
funkcijas pārstartēšanas 
 

Darbības laiks 
SAF: 1382.5h 
EAF: 1394.8h 
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12. Rokas / Auto 
Vispārīgi 
Šajā izvēlnē iekārtas darbības režīms un visas konfigurētās 
izejas var kontrolēt manuāli. Tas vienkāršo Corrigo 
individuālo funkciju pārbaudi. 
Pieplūdes kontroliera izejas signāls var tikt uzstādīts 
manuāli (Manuāli/Auto) no 0 līdz 100%. Temperatūras 
izejas signāls mainās, ja būs Auto režīmā. 
Iespējams manuāli kontrolēt katru temperatūras izejas 
signālu individuāli.  
Visas konfigurētās digitālās izejas var uzstādīt Ieslēgts, 
Izslēgts vai Auto. 
Ja atstās jebkuru izeju manuālā kontrolē, tad tas pārraus 
normālu kontroli, trauksme būs tiklīdz jebkura izeja tiks 
uzstādīta manuālā režīmā.  
Kopš izvēlnes mainīsies saskaņā ar izeju konfigurāciju tikai 
vairāk vispārīgākās parādīsies. Digitālie signāli var tikt 
izvēlēti starp Ieslēgts, Izslēgts vai Auto vai līdzīgiem 
vārdiem parādot divus manuālos iespejamos stāvokļus 
digitālai izejai. 
 

Rokas/Auto 
Darbības režīms Corrigo.  
Var uzstādīt Auto, Ieslēgts vai Izslēgts. 

Darbības režīms 
Auto 
 
 

 
Pieplūdes kontroliera darbības režīms 
Var uzstādīt Auto, Ieslēgts vai Izslēgts. 
Manuālā režīmā izejas signāls var būt uzstādīts 0…100%. 
izejas Y1, Y2 un Y3, ja Auto-režīmā, sekos signāls saskaņā 
ar uzstādītām dalītām vērtībām. 

Pieplūdes temp 
kontr. 
Ieslēgts 
Manuāli uzst: 42.0% 
 

 
Starta signāls SAF un EAF 
Var uzstādīt Auto, Manuāli 1/1-ātrums, Manuāli 1/2-ātrums 
vai Izslēgts. 
Manuāli 1/2-ātrums nav derīgs 1-ātruma ventilatoriem. 

SAF 
Auto 
EAF 
Auto 
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Ar spiediena kontrolētiem ventilatoriem iegūst sekojošu 
izvēlni: Var uzstādīt Auto, Manuāli normāli, Manuāli 
samazināts un Izslēgts 
 

Spiediens SAF:  Auto 
Manuāli uzstādīts: 
0.0 
Spiediens EAF:  Auto 
Manuāli uzstādīts: 
0.0 

 
Y1 sildīšanas izeja 

Sildīšana 
Auto 
Manuāli uzstādīts: 
0.0 
 

 
Y2 siltummainis 

Siltummainis 
Auto 
Manuāli izstādīts: 
0.0 
 

 
Y3 dzesēšana 

Dzesēšana 
Auto 
Manuāli uzstādīts: 
0.0 
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13. Ieejas/izejas 
Tas ir lasīt-tikai izvēlnes bloks parāda pašreizējās vērtības 
visām konfigurācijām ieejās un izejās. 
Ja korekcijas faktori pievienoti ieejas vērtības, mainītās 
vērtības parādīsies. 

Analogas ieejas 
Digitālas ieejas 
Universālas ieejas 
Analogas izejas 
Digitālas izejas 

Analogas ieejas un digitālas izejas parādīti kā piemēri.  
 
Analogas ieejas 

AI1: 18.5 Āra. temp 
AI2: 20.3 Pieplūdes 
temp 
AI3: 28.2 
Pretaizsalšanas temp 
AI4: 19.9 Telpa 1 
temp 

 

Digitālas izejas  

DO1:Izslēgts SAF 1/1  
ātrums 
DO2:Izslēgts EAF.1/1  
ātrums 
DO3: Ieslēgts SAF 
1/2 ātrums 
DO4: Ieslēgts EAF 
1/2 ātrums 

 

DO5: Ieslēgts P1 
Sildīšana 
DO6:Izslēgts Uguns 
vārsti 
DO7:Izslēgts Kopēja 
trauksme 
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14. Citas funkcijas 
14.1Trauksmju vadīšana 
Ja trauksmes stāvoklis notiek Trauksme LED uz priekšējā 
paneļa ar displeju sāk mirgot. LED turpina mirgot, kamēr 
neapstiprinās trauksmi. 
Trauksmes reģistrē trauksmju sarakstā. Saraksts parāda 
trauksmes tipu, datumu un laiku trauksmes klasi (A, B vai C 
trauksme). 
Lai ieietu trauksmju sarakstā, nospiest sarkano trauksmes 
pogu. 

Sensora kļūda 
 
24 Feb 10:43 Klase:B 
Pārstartēt           

 

Ja ir vairākas trauksmes, to uzrāda uz augšu/ uz leju bultas 
displeja labajā malā. 
Lietot Uz augšu un Uz leju pogas, lai piekļūtu citām 
trauksmēm. Kreisajā apakšējā displeja līnijā taruksmes 
status parādīsies. 
Aktīvām, neapstiprinātām trauksmēm, vieta ir 
tukša.Trauksmēm ir pārstartēšanas teksts: Pārstartēt 
parādās. Apstiprināt, aktīvas vai bloķētas trauksmes tiek 
parādītas kā Apstiprināta vai Bloķēta.  
Trauksmes apstiprina nospiežot OK pogu. 
Tiek piedāvāta iespēja apstiprināt trauksmi vai bloķēt. 
Apstiprinātas trauksmes paliks trauksmju sarakstā līdz 
trauksmes ieejas signālu pārstartēs. 
 

Bloķētas trauksmes paliek trauksmju sarakstā līdz trauksmi 
pārstartēs un bloķēšana noņemta. Jaunas trauksmes no 
viena tipa neaktivizējas, kamēr saglabājas bloķēšana. 
 
Bloķētas trauksmes var būt bīstamas, Jums vajag augstu 
iereģistŗšanās autorizāciju, lai bloķētu trauksmes. 
Klases A un B trauksmes aktivizēs trauksmes izejas, ja tās 
ir konfigurētas. 
C klases trauksmes neaktivizē trauksmes izejas. 
C klases trauksmes tiek izņemtas no trauksmju saraksta, 
kad trauksmes ieeju pārstartē arī, ja trauksmi neapstiprina. 

14.2 Revīzijas numurs 
Nospiežot bultu pogu Pa labi, kad Starta displejs ir 
parādījies, skatīt nodaļu 8.20.2, tas parādīs programmas 
revīzijas un ID numuru. 

13.3 Brīvais tekts 
Ja Pa labi ir nospiests divreiz, kad starta displejs ir 
parādās, skatīt nodaļu 7.14.2, izvēlne parāda tekstu pēc 
Jūsu izvēles.  
Tekstu var izmantot parādīt informāciju attiecībā apkopes 
kompāniju, vārds un servisa personāla telefona numurs uc. 
Tekstu ievada izmantojot E-Tool. Līdz 4 rindām ar 20 
simboliem var ievadīt. 
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