
ED-TCV

ED-TCV 
Extern grafisk touchdisplay

• Tilltalande design

• Intuitiv manöverpanel

För manövrering av en tvåportars Corrigo ventilation. 
Avsedd att användas för övervakning och styrning av ett 
ventilationssystem.

• Tydlig och enkel för slutanvändare

• Anpassningsbar för OEM-kunder

ED-TCV är en användarvänlig touchdisplay med en 
stilren design som passar i alla typer av inomhusmiljöer. 
Den ansluts till Corrigons kommunikationsport och kan 
användas i kombination med expansionsenheter.

Lättanvänd och intuitiv
ED-TCV har en logisk struktur och lättnavigerade 
menyer som gör det enkelt att läsa av och ändra värden. I 
displayen går det att:

• läsa av börvärde och börvärdesjustering 
• läsa av rums-, frånlufts- och utetemperatur 

• se eventuella larm från Corrigon
• starta/stoppa ventilationsaggregatet
• ställa in förlängd drift (1, 2 eller 3 h).

Tydliga och enkla användargränssnitt

Enkel konfigurering med E tool©

ED-TCV konfigureras i E tool©. Här ställer man bl.a. in 
om börvärdesjustering ska tillåtas från touchdisplayen, 
tillåten max-/minjustering samt aktuell börvärdesjuste-
ring. 

I E tool© väljer man även vilket av följande alternativ som 
ska visas på displayens startsida:

• Klockan
• Rumstemperatur från givare ansluten till Corrigon
• Rumstemperatur från displayens temperaturgivare
• Frånluftstemperatur
• Aktuellt tilluftsbörvärde
• Aktuellt rumsbörvärde
• Aktuellt frånluftsbörvärde
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E tool© är en användarvänlig programvara för 
konfigurering av Corrigo, som kan laddas ned 
kostnadsfritt från Regins hemsida. 
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Inkoppling

Tekniska data
Skyddsklass  IP30
Strömförsörjning  24 V DC via plint 4 (+C) och G0 på Corrigo. 
Strömförbrukning  50 mA
Anslutningskabel  Partvinnad, 0,25 mm2 (ingår ej)
Display  TFT-LCD (resistiv)
Belysning  LED (bakgrundsbelyst)
Språk  Svenska eller engelska, ställs om automatiskt beroende på språket i Corrigon
Bildförhållande  4:3
Upplösning  320 x 240
Dimensioner (BxHxD)  120 x 90 x 27 mm
Färg  Signalvit RAL 9003
Montering  På vägg eller över apparatdosa
Kommunikation  EXOline
  
  Den här produkten är CE-märkt. För mer information, se www.regincontrols.com.

Dimensioner

Produktdokumentation
Dokumentet kan laddas ner från www.regincontrols.com.
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ED-TCV kopplas in på kommunikationsportens 
A- och B-plintar. Strömförsörjning sker från +C 
(plint 4) och G0 (plint 2) på Corrigon.
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