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Sağlam, uzun vadeli hava debisi ölçümü ve az bakım gerektiren otomatik sıfır noktası  
kalibrasyonu sunan EASYLAB kontrolörlerine yönelik genişletme modülü 

 ■ Hassas alanlarda hava debisi veya fark basınç ölçümü için özellikle tavsiye  
edilir.

 ■ EASYLAB kontrolörü, genişletme modülünü otomatik olarak tanımlar ve  
kullanır.

 ■ Genişletme modülü, EASYLAB temel bileşeniyle gövde içine takılıdır.
 ■ Kolay iyileştirme imkânı
 ■ Ek yapılandırma çabası yok

EM-AUTOZERO 2.3 –

X XEM-AUTOZERO testregistrierung

K6 – 2.3 – 53

EASYLAB için otomatik sıfır noktası kalibrasyonu



Genişletme modülleri
Genel bilgiler EM-AUTOZERO

08/2012 – DE/tr

2

Tip

EM-AUTOZERO Genel bilgiler 2.3 – 54
Teknik şartname 2.3 – 56

Uygulama
– EASYLAB sistemine yönelik EM- 

AUTOZERO Tipi TROX genişletme modülü
– EM-AUTOZERO, sağlam ve uzun vadeli hava  

debisi ölçümü ve az bakım gerektiren otomatik  
sıfır noktası kalibrasyonu

– Çeker ocak, üfleme havası, emiş havası veya  
EASYLAB TCU3 fark basınç kontrolörü ile  
birlikte kullanılabilir.

– Laboratuarlarda, eczacılık ve yarı-iletken  
endüstrilerindeki temiz odalarda,  
ameliyathanelerde, yoğun bakım ünitelerinde  
ve çok zorlu kontrol şartlarına sahip ofislerde  
kullanmaya yöneliktir.

Özel nitelikler
– Sağlam ve uzun vadeli hava debisi ölçümü ve  

az bakım
– Besleme voltajı uygulandığı sürece otomatik  

sıfır noktası kalibrasyonu
– Çalışma sırasında periyodik (her 8 saatte bir)  

sıfır noktası kalibrasyonu
– Ek yapılandırma çabası yok
– EASYLAB kontrolörü, genişletme modülünü  

otomatik olarak tanımlar.

Parçalar ve özellikleri
– Solenoid valf
– EASYLAB ana baskılı devre kartına bağlantıya  

yönelik tak-çalıştır bağlantı kablosu
– Statik fark basınç transdüserinin bağlantısına  

yönelik tüpler

Konstrüksiyon özellikleri
– EASYLAB kasasına uygun boyutlar ve teçhizat
– Genişletme modülü, fark basınç transdüseri  

tutamacının girintisine takılıdır (herhangi bir alet  
gerektirmez).

– Statik fark basınç transdüseri ile fark basınç  
sensörü arasına tüp bağlantısının entegrasyonu

– Fiş, EASYLAB kontrolörüne bağlantıyı  
kolaylaştırır.

Montaj ve devreye alma
– EASYLAB temel bileşenine ait eklenti: fabrika  

montajlı
– İyileştirme projeleri için: Genişletme modülünü  

ana gövdeye monte edin ve bağlayın.
 

EM-AUTOZERO genişletme modülünün solenoid  
valfı, VAV terminal ünitesinin fark basınç  
transdüseri ile fark basınç sensörü arasında tüp  
bağlantısı ile birleştirilmiştir.
TCU3 kontrolörü, düzenli sıfır noktası kalibrasyonu  
için kontrol giriş sinyali sağlar.
Bu amaçla fark basınç transdüserinin ölçüm  
tüpleri geçici olarak kısa devre yaptırılır ve sonra  
sıfır voltajı ölçülür.
Bu ölçülen değer, sonraki sıfır noktası  
kalibrasyonuna kadar hava debisi ölçümü için bir  
düzeltme değeri olarak kullanılır.
 

Temel bilgiler ve tanımlar 2.7 – 1

Sayfa

K6 – 2.3 – 54

Tanım

EM-AUTOZERO  
genişletme modülü

Teknik bilgiler

Fonksiyon

Besleme voltajı TCU3 kontrolöründen 24 V DC
Güç derecesi 1,8 W
Maksimum basınç 10 bar
Çalışma sıcaklığı 0 – 50 °C
IEC koruma sınıfı III (korumalı ekstra alçak gerilim)
Koruma seviyesi IP 20
EC uygunluğu 2004/108/EG'ye göre Elektromanyetik Uyumluluk
Ağırlık 0,10 kg
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Sipariş kodu

Her eklenti elemanı, VAV  
terminal ünitesinin sipariş  
koduyla tanımlanmalıdır.

İyileştirmeye yönelik EM-AUTOZERO tipi genişletme modülü

  EM – AUTOZERO  

İyileştirme mümkündür.

EM-AUTOZERO

①

⑥

②

③

④

⑤

① Solenoid valf
② Fiş
③ Fark basınç sensörü – artı bağlantı
④ Fark basınç sensörü – eksi bağlantı
⑤ Basınç transdüseri – eksi bağlantı
⑥ Basınç transdüseri – artı bağlantı

ELAB (TCU3) veya TAM kontrol bileşenine ait  
sipariş kodu detayı

  ELAB  /  ...Z...  /  ...  
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EASYLAB TCU3 kontrolörüne ait genişletme  
modülü, otomatik sıfır noktası kalibrasyonu için  
kullanılır.
Sağlam ve uzun vadeli hava debisi ölçümü sağlar  
ve az bakım gerektirir.
Genişletme modülü; solenoid valf, bağlantı  
kablosu ve bağlantı tüplerinden oluşur.

Özel nitelikler
– Sağlam ve uzun vadeli hava debisi ölçümü ve  

az bakım
– Besleme voltajı uygulandığı sürece otomatik  

sıfır noktası kalibrasyonu
– Çalışma sırasında periyodik (her 8 saatte bir)  

sıfır noktası kalibrasyonu
– Ek yapılandırma çabası yok
– EASYLAB kontrolörü, genişletme modülünü  

otomatik olarak tanımlar.

Teknik bilgiler
– Solenoid valf
– Besleme voltajı 24 V DC, TCU3 kontrolöründen
– Güç derecesi 1,8 W
– Maksimum basınç 10 bar
– Koruma seviyesi IP 20
 

K6 – 2.3 – 56

Standart metin
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 ■ Ürün seçimi

 2.7 –

X Xtestregistrierung

K6 – 2.7 – 1
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Ürün seçimi

K6 – 2.7 – 2

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



Yapılandırma yazılımı
Genel bilgiler EasyConnect
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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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