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ED-T43L-V
Extern touchskärm

Grafisk touchskärm för Corrigo-regulatorer, avsedd att
användas för övervakning och styrning av ett
ventilationssystem.

✓ Tydlig och lätt interaktion

✓ Tilltalande och intuitiv design

✓ Plug-and-play

Applikation
ED-T43L-V är en användarvänlig touchskärm med en
tilltalande design som passar i alla typer av
inomhusmiljöer.

Funktion
Displayen har en logisk struktur och ett lättnavigerat
menysystem som gör det enkelt att läsa, ställa in och
ändra värden. I displayen är det bland annat möjligt att:

✓ läsa och konfigurera börvärden och faktiska värden

✓ visa och hantera larm

✓ starta/stoppa ventilationsaggregatet

✓ konfigurera tidkanaler

✓ ändra fläktinställningar

✓ ställa in adresser, TCP/IP och Cloudigo-
inställningar i regulatorn

Användarna har tillgång till olika inställningar beroende
på de tilldelade åtkomsträttigheterna. Detta gör displayen
mycket användbar för alla typer av användare, från
administratören till den lokala serviceteknikern.

Installation
Displayen ansluts till displayporten på Corrigo-regulatorn.
Till displayen finns ett antal kablar för snabbanslutning.
Ström matas från regulatorn via kabeln.

Displayen är förkonfigurerad vid leverans och kan därför
användas direkt. Den visar regulatorns konfigurering som
kan ändras med mjukvaran Application tool, vilken kan
laddas ner utan kostnad från Regins hemsida.
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Tekniska data
Generella data
Matningsspänning 24 V DC (22…26 V DC)

Strömförbrukning 1,2 VA

Skyddsklass IP20

Lagringstemperatur -20…70 °C

Omgivningstemperatur 0…45 °C

Omgivande luftfuktighet 5…95 % RH

Dimensioner, yttre (BxHxD) 144 x 96 x 14 mm

Typ av display Resistiv touch

Touchpanel 4.3" TFT-display

Vikt (inkl. förpackning) 0,1 kg

Kommunikationsdata
Kommunikationsportar 1

Porttyp RS485

Förvalt protokoll Modbus

Stödda protokoll Modbus

Kommunikationshastighet 19200 bps

Paritet N

Stoppbitar 1

Produkten är CE-märkt. Mer information finns på www.regincontrols.com.

Tillbehör
Artikel Beskrivning

ED-T43L-WM Väggmonteringskit för ED-T43L-V

X1111 Nätaggregat

EDSP-K3 3 m kabel för anslutning av en extern display

EDSP-K10 10 m kabel för anslutning av en extern display
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Dimensioner

[mm]

Dokumentation
All dokumentation kan laddas ner från www.regincontrols.com.
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