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Çeker ocaklardan emiş hava akışının isteğe göre değişken kontrolüne yönelik  
sürgülü kapak mesafe sensörü

 ■ Sürgülü kapak mesafesi ölçümü
 ■ Yalnızca dikey sürgülü kapaklara sahip çeker ocaklar için; ayrıca walk-in  

(yürünebilir) çeker ocaklar için
 ■ Yüksek hava akış hızlarına ve türbülans seviyelerine sahip odalar için ideal
 ■ Sürgülü kapak hareketiyle sensörü birleştirmek için çoklu imkânlar
 ■ Ölçüm aralığı 0 – 1750 mm ya da 350 – 2100 mm
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EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik
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Tip

DS-TRD-01 Genel bilgiler 2.4 – 8
Teknik şartname 2.4 – 13

Uygulama
– EASYLAB TCU3 çeker ocak kontrolörlerine  

yönelik DS-TRD-01 Tipi sürgülü kapak mesafe  
sensörü

– Sürgülü kapak mesafesine dayanan çeker  
ocaklardan hava akışlarının isteğe göre  
değişken kontrolüne yönelik

– EASYLAB kontrolörüyle lineer kontrol (FH-DS)  
ve güvenliği optimize edilmiş kontrol (FH-DV)  
kontrol için

– Yalnızca yatay sürgülü kapaklara sahip çeker  
ocaklar için; ayrıca walk-in (yürünebilir) çeker  
ocaklar için

– Yüksek hava akış hızlarına ve türbülans  
seviyelerine sahip odalar için ideal (sürgülü  
kapak mesafesinin ölçümü, dolayısıyla hava  
debisi ölçümü etkilenmez).

– Laboratuarlarda ve eczacılık ile yarı-iletken  
endüstrilerindeki temiz odalarda kullanmaya  
yönelik

Kullanışlı ilaveler
– EasyConnect: EASYLAB bileşenlerini devreye  

alma ve tanılama için kullanılan yapılandırma  
yazılımı

Özel nitelikler
– 1750 mm maksimum açıklığa sahip sürgülü  

kapaklara uygun
– EASYLAB TCU3 kontrolörüne uygun
– Farklı kontrol stratejileri (FH-DS ve FH-DV) ile  

kullanılabilir.
– Yüksek hava akış hızlarına ve türbülans  

seviyelerine sahip odalar için ideal
– EN 14175'e göre sürgülü kapak mesafesinin  

izlenmesine yönelik ayrı bir kontağın yerine  
geçer.

Parçalar ve özellikleri
– Entegre kordon sarma ve hassas direnç  

ölçümü ile kapalı bir gövde içinde sensör
– Bağlama kelepçesiyle ölçme kablosu,  

maksimum uzunluk 2100 mm
– Çeşitli uygulama durumlarına ait montaj  

elemanı
– 3 m bağlantı kablosu

Konstrüksiyon özellikleri
– Sürgülü kapak mesafesini ölçmek için tel  

çekme aleti kullanılır.

Malzemeler ve yüzeyler
– Plastik gövde, siyah
– Ölçme teli, poliamit kılıflı olup paslanmaz  

çelikte yapılmıştır.
– Montaj elemanı, paslanmaz çelik sacdan  

yapılmıştır.

Montaj ve devreye alma
– Sürgülü kapak mesafe sensörünü çeker ocağa  

takın.
– Ölçme telini sürgülü kapak hareketine iliştirin;  

örneğin sürgülü kapağın denge ağırlığına  
bağlayın.

– Ölçme teli dikey veya yatay olarak çekilebilir.
– Ölçüm aralığı 0 – 1750 mm ya da  

350 – 2100 mm
– Kontrolör, sürgülü kapak mesafe sensörünü  

otomatik olarak tanır.
– Projeye özgü düzenlemeler yapılabilir ve  

EasyConnect yapılandırma yazılımını  kullanarak 
maksimum işletimsel sürgülü kapak  açıklığı 
girilebilir.

Standartlar ve kılavuzlar
– Tip sertifikası: Çeker ocaklar için hava debisi  

kontrol sistemi EN 14175'ye uygundur.
– Sürgülü kapak mesafe sınırı aşılması  

durumunda EN 14175'e göre alarm fonksiyonu
 

Temel bilgiler ve tanımlar 2.7 – 1

Sayfa

K6 – 2.4 – 8

Tanım

DS-TRD-01 Tipi sürgülü  
kapak mesafe sensörü

Teknik bilgiler Besleme voltajı Kontrolörden 12 V AC/DC
Ölçüm aralığı 0 – 1750 mm ya da 350 – 2100 mm
Ölçüm hassasiyeti Okumanın ± %0,25'i
Gerçek (geri besleme) değer çıkış sinyali 0 – 10 V DC, maks. 0,5 mA
Çalışma sıcaklığı –20 ila +40 °C arası
IEC koruma sınıfı III (korumalı ekstra alçak gerilim)
Koruma seviyesi IP 40
EC uygunluğu 2004/108/EG'ye göre Elektromanyetik Uyumluluk
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Fonksiyonel tanım
Sürgülü kapak, sürgülü kapak hareketiyle iliştirilen  
bir tel çekme aletiyle kaydedilir. Çıkış sinyali,  
sürgülü kapak açıklığı ile orantılıdır. Sensör,  
yalnızca dikey sürgülü kapaklar için kullanılabilir.

Çeker ocak kontrolörü için DS-TRD – lineer kontrol  
stratejisi
– EASYLAB TCU3 kontrolörü: FH-DS ekipman  

fonksiyonu

– Ölçülen sürgülü kapak mesafesine dayanan  
değişken hava debisi kontrolü

– Hava debisi, sürgülü kapak konumuna göre  
lineerdir: AÇIK maks'a karşılık gelir, KAPALI ise  
min'e karşılık gelir.

– Sürgülü kapak açıklığı, ilave anahtarlama  
kontağı olmadan EN 14175'e göre izlenebilir.

Çeker ocak kontrolörü için DS-TRD – güvenliği  
optimize edilmiş kontrol stratejisi
– EASYLAB TCU3 kontrolörü: FH-DV ekipman  

fonksiyonu

– Ölçülen sürgülü kapak mesafesine dayanan  
güvenliği optimize edilmiş hava debisi kontrolü

– Hava debisi, sürgülü kapak mesafesine  
lineerdir; amaç, sürgülü kapak iyice açık olsa  
bile sabit ve güvenli bir alın hızı (0,5 m/s)  
sağlamaktır.

– Sürgülü kapak açıklığı, ilave anahtarlama  
kontağı olmadan EN 14175'e göre izlenebilir.

 

Fonksiyon
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DS-TRD-01 sürgülü kapak mesafe sensörü
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⑤

① Tespit vidaları
② Ünite etiketi
③ Ölçme teli
④ Montaj elemanı
⑤ Bağlantı kablosu
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Sipariş kodu

Her eklenti elemanı, VAV  
terminal ünitesinin sipariş  
koduyla tanımlanmalıdır.

İyileştirme veya parça değiştirme amaçlı EASYLAB DS-TRD-01 sensörü

  DS – TRD – 01  

İyileştirme mümkündür.

Boyutlar

Lineer kontrol stratejisi (FH-DS) veya  
güvenliği optimize edilmiş kontrol stratejisi  
(FH-DV) ile ELAB kontrol bileşeni ve  
EASYLAB çeker ocak kontrolörleri için sipariş  
kodu

  ELAB  /  FH – DS  /  ...  
  ELAB  /  FH – DV  /  ...  

DS-TRD-01'in ölçülendirilmiş çizimi
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Boyutlar DS-TRD-01'in ölçülendirilmiş çizimi
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Montaj ve devreye alma Sürgülü kapak mesafe sensörünün (FH-DS,  
FH-DV) ölçüm konumu

①

③

②

① DS-TRD-01 sürgülü kapak mesafe sensörü
② Sürgülü kapak hareketine bağlı
③ Çeker ocak

DS-TRD-01'in ölçüm aralığı
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① Kordonun başındaki ölçüm aralığı
② Kordonun sonundaki ölçüm aralığı
③ Maksimum uzatma
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EASYLAB sistemine ait elektronik sürgülü kapak  
mesafe sensörü, çeker ocakların sürgülü kapak  
mesafesini tespit etmek için kullanılır.
1750 mm maksimum açıklığa sahip sürgülü  
kapaklara uygundur.
Sürgülü kapak mesafesi, bir tel çekme aletiyle  
ölçülür. Açıklıkla orantılı olan 0 – 10 V DC voltaj  
sinyali verilir. Sensör bir çeker ocak kontrolörüne  
bağlıysa isteğe göre hava debisi kontrol edilir. 
Çeker ocakta birkaç montaj konumuna kolayca  
kurulur ve sürgülü kapak hareketiyle kolayca  
iliştirilir.

Özel nitelikler
– 1750 mm maksimum açıklığa sahip sürgülü  

kapaklara uygun
– EASYLAB TCU3 kontrolörüne uygun
– Farklı kontrol stratejileri (FH-DS ve FH-DV) ile  

kullanılabilir.
– Yüksek hava akış hızlarına ve türbülans  

seviyelerine sahip odalar için ideal
– EN 14175'e göre sürgülü kapak mesafesinin  

izlenmesine yönelik ayrı bir kontağın yerine  
geçer.

Malzemeler ve yüzeyler
– Plastik gövde, siyah
– Ölçme teli, poliamit kılıflı olup paslanmaz  

çelikte yapılmıştır.
– Montaj elemanı, paslanmaz çelik sacdan  

yapılmıştır.

Teknik bilgiler
– Besleme voltajı 12 V DC, kontrolörden
– Ölçüm aralığı: 0 – 1750 mm ya da  

350 – 2100 mm
– Ölçüm hassasiyeti: Okumanın ± %0,25'i
– Çıkış: Gerçek (geri besleme) değer sinyali:  

0 – 10 V
– Koruma seviyesi: IP 40
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Standart metin
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 ■ Ürün seçimi

 2.7 –
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K6 – 2.7 – 1



Hava yönetimi kontrol sistemleri
Temel bilgiler ve tanımlar

08/2012 – DE/tr

2

Ürün seçimi
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Uygulama alanı

Kontrol ekipmanı İzleme
EASYLAB sistemine TCU-LON-II sistemine FMS

Çeker ocak 
kontrolü

Mahal 
dengeleme

Mahal basınç 
kontrolü

Çeker ocak 
kontrolü

Room  
balancing

Mahal basınç 
kontrolü

Çeker ocak 
izleme

Donanım bileşenleri

Adaptör modülü  (TAM) ●

Genişleme modülü, 230 V Seçenekler Seçenekler Seçenekler 90 – 250 V AC 
daima

Genişleme modülü, 230 V, UPS ● ● ●

LonWorks arayüzü ● ● ● ● ● ●

Solenoid valf  (genişleme) ● ● ● ● ● ●

Çeker ocak aydınlatması  (genişleme) ● ●

OLED ekranlı kontrol panosu ● Seçenekler

40 karakter ekranlı kontrol panosu ● ● ●

Kontrol panosu – TCU-LON-II standardı ● ●

Fonksiyonlar

Hava debisi izleme ● ● ● ● ● ● ●

Yüzey hızı izleme ● ● FMS-2

Sürgülü kapak izleme (EN 14175) ● ● ●

Oda basıncı izleme ● ●

Sabit hava debisi kontrolü ● ● ● ●

Değişken hava debisi kontrolü ● ● ● ●

Sürekli hava debisi farkı ● ● ● ●

Mahal basınç kontrolü ● ●

Oda yönetimi fonksiyonu ● ●

● Mümkün
Mümkün değil
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Ürün seçimi

Uygulama alanı

Kontrol ekipmanı İzleme
EASYLAB sistemine TCU-LON-II sistemine FMS

Çeker ocak 
kontrolü

Mahal 
dengeleme

Mahal basınç 
kontrolü

Çeker ocak 
kontrolü

Room  
balancing

Mahal basınç 
kontrolü

Çeker ocak 
izleme

Donanım bileşenleri
İlave fonksiyonlar

Merkezi bina yönetim sistemi arayüzü ● ● ● ● ● ● ●

Damper klapesi konumunun 
sinyalizasyonu ● ● ●

Eş zaman kontrolü ● ● ● ●

Hava debisi referans değer değişikliği ● ● ● ●

Duman tahliyesi ●

Hareket dedektörü ● ●

Otomatik sürgülü kapak cihazı ●

Yardımcı akımlı fan

İzleme ● ● ●

Yapılandırma yazılımı

EasyConnect ● ● ● ●

TCU-LON-II eklentisi ● ● ●

● Mümkün
Mümkün değil
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