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EASYLAB çeker ocak kontrolörleri, oda kontrolörleri ve adaptör modüllerine
ait  genişletme modülü; odaların veya bağımsız hava debisi kontrolörlerin merkezi 
bina  yönetim sistemiyle entegrasyonu içindir.

 ■ LonWorks FTT-10A arayüzü
 ■ Yalnızca standart ağ değişkenleri (SNVT) ile iletişim
 ■ Genişletme modülü, EASYLAB temel bileşeniyle gövde içine takılıdır.
 ■ Kolay iyileştirme imkânı
 ■ LonWorks ağına ait çift sıralı klemensler
 ■ Basmalı servis düğmesi ve ilgili LED gösterge ışığı

Merkezi bina yönetim sistemi arayüzü
 ■ Aktif oda yönetimi fonksiyonu (RMF) ile birlikte bir kontrolörde kullanıldığında  

modül, bütün oda için toplam hava debileri ve toplu alarmlar gibi veri noktaları  
da sağlar.

 ■ Tek bir kontrolör üzerinde kullanıldığı zaman: hava debisi, alarm, damper  
klapesi konumu ve diğerlerine ait veri noktaları

 ■ Merkezi çalışma modu varsayılan ayarı; örneğin gece çalışması

EM-LON 2.3 –
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EASYLAB kontrolörleri ve adaptör modüllerine
yönelik  LonWorks arayüzü
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Tip

EM-LON Genel bilgiler 2.3 – 2
Özel bilgiler – bağımsız kontrolörler 2.3 – 4
Özel bilgiler – EASYLAB odası 2.3 – 5
Özel bilgiler – LonWorks arayüzü 2.3 – 6
Teknik şartname 2.3 – 19

Uygulama
– EASYLAB sistemine yönelik EM-LON Tipi  

genişletme modülü
– Merkezi bina yönetim sistemine LonWorks
  FTT-10A arayüzü
– Bağımsız kontrolörlere veya odaya ait veri  

noktaları
– Oda arayüzü: EASYLAB sistemi içinde oda  

çalışma modlarının varsayılan ayarı, hava  
değişim oranının artması veya azalması, odanın  
gerçek (geri besleme) çalışma değerlerinin  
veya değerlendirilmiş damper klapesi  
konumlarının okunması, toplu alarmlar

– Kontrolör arayüzü: Tek bir çeker ocak  kontrolöre 
ait çalışma modu varsayılan ayarı,  tekil 
kontrolörlere ait hava debileri veya  bağımsız 
alarmlar gibi bağımsız çalışma  değerlerinin 
okunması

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

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

– Fabrika montajlı ya da EASYLAB temel bileşeni  
gövdesinde iyileştirmeye yönelik

Özel nitelikler
– Keyfi kol sayısına (yıldız, hat isteğe bağlı  

kombinasyonlar) sahip LonWorks serbest  
topoloji ağı

– Yalnızca standart ağ değişkenleri (SNVT) ile  
iletişim

– EASYLAB kontrolörüne ya da farklı fonksiyonel  
profillere sahip EASYLAB odasına ait veri  
arayüzü

– LonWorks ağına sistem entegrasyonu  
(ilişkilendirme) gereklidir.

Parçalar ve özellikleri
– LonWorks uygulamalarını yüklemek için kalıcı  

belleğe kaydedilmiş temel programlı  
mikroişlemci

– LonWorks FTT-10A alıcı-verici haberleşme  
cihazı, serbest topoloji, bükümlü tel çifti

– LonWorks ağına yönelik çift sıralı klemens  
bloğu (kolay kablolama)

– Sistemin entegrasyonu için gerekli Neuron ID'yi  
göndermek için kullanılan basmalı servis  
düğmesi ve ilgili gösterge ışığı

– 'Veri gönderiliyor' ve 'veri alınıyor' durumlarını  
gösteren iki gösterge ışığı

Konstrüksiyon özellikleri
– EASYLAB ana baskılı devre kartı ve gövde ile  

uyumlu baskılı devre kartı ve tespit noktaları
– Vidalarla sabitleme
– Modülü TCU3 veya TAM'nin ana baskılı devre  

kartına bağlamak için kullanılan iğne başlığı

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

montajlı
– İyileştirme projeleri için: Genişletme modülünü  

ana gövdeye monte edin.
– LonWorks ağını bağlayın.

Devreye alma
– EASYLAB kontrolörü, genişletme modülünü  

otomatik olarak tanımlar.
– Sistemi LonWorks ağına entegre edin ve ağ  

yönetimi aracı (örneğin, başkaları tarafından  
sağlanacak olan Echelon LonMarker)  
kullanarak veri noktalarını mantıksal olarak  
bağlayın (ilişkilendirme).

– EASYLAB LonWorks uygulamasını yükleyin.
 

Temel bilgiler ve tanımlar 2.7 – 1

Sayfa

K6 – 2.3 – 2

Tanım

EM-LON genişletme  
modülü

Teknik bilgiler Besleme voltajı Kontrolörden veya adaptör modülünden 5 V DC
İletişim arayüzü LonWorks FTT-10A alıcı-verici haberleşme cihazı, serbest topoloji, bükümlü tel çifti
LonWorks ağına bağlantı 0,12 – 1,5 mm² kablo kesitlerine ait 6 terminal (LON A, LON B ve ekran, ikişer adet)
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, 2006/95/EG'ye göre alçak gerilim
Boyutlar (B × H × T) 78 × 65 × 100 mm
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EM-LON genişletme modülü, odaları veya  
bağımsız hava debisi kontrolörlerini merkezi bina  
yönetim sistemine bağlamak amacıyla EASYLAB  
temel bileşenlerine (TCU3 kontrolörü veya TAM  
adaptör modülü) LonWorks arayüzü ilave eder.
LonWorks arayüzü, EASYLAB oda çalışma modu  
konseptini destekler. Gündüz ve gece çalışmasına  
ait farklı hava debilerini kontrol etmek amacıyla  
çalışma modu varsayılanlarını ayarlamak  
mümkündür; örneğin oda sıcaklığını etkilemek  
amacıyla hava değişim oranını belli bir miktarda  
(hava debisi referans değer değişimi) artırıp  
azaltmak da mümkündür.
LonWorks arayüzünü kullanarak yapılandırılabilir  
EASYLAB alarmlarını bir araya getirip toplayarak  
bağımsız bir alarm yönetim sistemi kurulabilir.  
Arayüz, bir kontrolöre veya bir odadaki tüm  
kontrollere ait hava debileri ve damper klapesi  
konumu gibi gerçek (geri besleme) çalışma  
değerlerinin aktarılmasını da mümkün kılar.
 

Fonksiyon
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Sipariş kodu

Her eklenti elemanı, VAV  
terminal ünitesinin sipariş  
koduyla tanımlanmalıdır.

İyileştirmeye yönelik EM-LON tipi genişletme modülü

  EM – LON  

İyileştirme mümkündür.

EM-LON

①

②
③

④

① EASYLAB ana baskılı devre kartı ile bağlantıya  
yönelik soket yuvası

② LonWorks ağına ait çift sıralı klemensler
③ Basmalı servis düğmesi ve ilgili gösterge ışığı
④ Gösterge ışıkları – veri aktarımı

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

  ELAB  /  ...L...  /  ...  
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Bir EASYLAB kontrolörüne ait arayüz
– Çeker ocak kontrolörü, üfleme havası  

kontrolörü, emiş havası kontrolörüne ait yerel  
veri arayüzü ya da TAM adaptör modülü

Tek bir kontrolöre ait veri noktaları
– Hava debisinin gerçek (geri besleme) ve  

referans değerleri
– Mevcut damper klapesi konumu
– Mevcut çalışma modu
– Alarm/durum mesajları
– Toplam üfleme havası ve toplam emiş havası  

gerçek (geri besleme) değerleri (oda)
– Bir odada tüm kontrolörlere ait değerlendirilmiş  

damper klapesi konumları

– EASYLAB sisteminin içindeki kontrolör sayısı
– Hava debilerinin entegrasyonu
– Dijital giriş ve çıkışların mevcut durumu

Bir çeker ocak kontrolörüne ait ek veri noktaları
– Genişletme modülüyle donatılmış çeker ocak  

kontrolörüne ait çalışma modu varsayılan ayarı
– Çalışma modu varsayılan modu için öncelik  

seçimi
– Alın hızı gerçek (geri besleme) değeri ve  

referans değeri (yalnızca alın hızı transdüseri ile  
FH-VS ekipman fonksiyonlu çeker ocak  
kontrolörleri için)
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Tanım

Örneğin çeker ocak kontrolörü gibi tek bir kontrolördeki LonWorks arayüzü

BMS merkezi bina yönetim sistemi

RMF Aktif oda yönetimi fonksiyonuna sahip kontrolör

ROM Oda kontrol panelinden odanın çalışma modu

IOM LonWorks aracılığıyla aktarılan bağımsız çalışma  
modu
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Bir EASYLAB odasına ait arayüz
– Aktif oda yönetimi fonksiyonuna sahip TAM  

adaptör modülüne ya da TCU3 oda  
kontrolörüne (üfleme havası veya emiş havası)  
ait yerel veri arayüzü

– Oda yönetimi fonksiyonu, gereken ağ veri  
noktası sayısını ve dolayısıyla devreye alma  
maliyetlerini azaltır.

– Tek bir kontrolöre ve odaya ait yerel verilerin  
aktarılması

Oda kontrolörüne ait veri noktaları
– Odaya ait çalışma modu varsayılan ayarı: Bir  

odada tüm kontrolörler için varsayılan çalışma  
modunu ayarlamak için sadece bir veri noktası  
gereklidir.

– Çalışma modu varsayılan ayarı için öncelik  
seçimi (merkezi bina yönetim sistemi veya oda)

– Odanın çalışma modu
– Dış sıcaklık veya fark basınç kontrolü için hava  

debisi referans değer değişimi (örnek olarak  
merkezi bina yönetim sistemi tarafından)

– Fark basınç kontrolü için referans değer  
anahtarlaması: İki fark basınç referans değer  
arasında geçiş yapma

– Toplam üfleme havası ve toplam emiş havası  
gerçek (geri besleme) değerleri (oda)

– Bir odada tüm kontrolörlere ait değerlendirilmiş  
damper klapesi konumları

– Oda fark basıncının gerçek (geri besleme) ve  
referans değerleri

– Oda basınç alarmı
– EASYLAB sisteminin içindeki kontrolör sayısı
– Hava debilerinin entegrasyonu
– Dijital giriş ve çıkışların mevcut durumu
– Yapılandırılabilir toplu alarm (çalışma durumları,  

donanım arızaları)
– Güneşten korumaya/güneşliğe (başkaları  

tarafından) yönelik kontrol giriş sinyali
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Tanım

Aktif yönetim fonksiyonuna sahip bir oda kontrolöründe bir EASYLAB odasına ait LonWorks  
arayüzü

BMS merkezi bina yönetim sistemi

RMF Aktif oda yönetimi fonksiyonuna sahip kontrolör

ROM Oda yönetimi fonksiyonuna sahip kontrolörden  
odanın çalışma modu
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Ağ değişkenlerinin (SNVT) tanımı
Tüm değişkenler ve parametreler, standart ağ  
değişkenlere (SNVT) dayanmaktadır; bu, EM- LON 
genişletme modülünün LonWorks ağına  
entegrasyonunu sağlar.
Her bir değişkeni sağlayan ekipman fonksiyonları,  
o ağ değişkenine yönelik özel bilgiler altında  
sıralanır.

Kısaltmalar
– FH: Çeker ocak kontrolörü
– RR: Üfleme havasına veya emiş havasına ait  

oda kontrolörü
– TAM: Adaptör modülü
– RR-RMF: Aktif oda yönetimi fonksiyonuna  

sahip oda kontrolörü
– TAM-RMF: Aktif oda yönetimi fonksiyonuna  

sahip adaptör modülü

Çalışma modu varsayılan ayarı
– Çalışma modları için nviManOverride  (SNVT_

hvac_overid), nviOccCmd  (SNVT_occupancy) 
ve nviMode (SNVT_state)  giriş değişkenleri 
mevcuttur.

– nviManOverride en yüksek LON önceliğine  
sahiptir.

– nviMode en düşük LON önceliğine sahiptir.
– Atama yapılandırması, yalnızca nciConfig_Occ  

(SCPTdirection) parametresi aracılığıyla  
nviOccCmd için mümkündür.

– Bir giriş değişkenin geçerli şekilde  
ilişkilendirilmesi, tek bir kontrolöre veya odaya  
ait LON'de geçerli bir çalışma modu varsayılan  
ayarı ile sonuçlanır.

– Bir giriş değişkeninin geçersiz ilişkilendirilmesi,  
LON'da çalışma modu varsayılan ayarı ile  
sonuçlanmaz.

Çalışma modları
Standart mod
Standart mod, gündüz vakti normal çalışma  
anlamına gelir (Almanya'da: DIN 1946, bölüm 7'ye  
göre genellikle esas kullanılan m² yüz ölçüsü  
başına 25 m³/h emiş havası)

Azaltılmış çalışma
Standart moda kıyasla düşük mod; örneğin, gece  
azaltma ayarı

Artırılmış çalışma
Standart moda kıyasla yüksek mod; örneğin, acil  
durum çalışması

Kapalı mod
Geceleyin enerji tasarrufunda bulunmak ya da  
sistemi kapatmak amacıyla hava debisinin  
kapatılması (shut-off)

AÇIK konum
Hava debisi kontrolörünün açık konumu
 

Tanım

K6 – 2.3 – 6

Sanal fonksiyon bloğu

nviManOP_Disable
nviManOverride
nviMode
nviOccCmd
nviPressSetSel
nviVolOffset_P
nvi
nviSunblinder
nviVolflowExh
nviVolflowSup

VolOffset_T

nvoDampPos
nvoDampPosMax_FH
nvoDampPosMax_RE
nvoDampPosMax_RS
nvoDampPosMax_TE
nvoDampPosMin_FH
nvoDampPosMin_RE
nvoDampPosMin_RS
nvoDampPosMin_TE

nvoLocalAlarm
nvoManOverride

nvoMode
nvoOccCmd

nvoManOverride_R
nvoMode_R

nvoOccCmd_R
nvoPressAct

nvoPressAlarm
nvoPressSet

nvoSummaryAlarm
nvoSwitchPos
nvoVelocityAct
nvoVelocitySet
nvoVolflowAct
nvoVolflowSet

nvoVolTotalExh
nvoVolTotalSup

nvoWireSensorPos
nvoSystemDevices

nvoStateDIO

Siyah renkli değişenler:
EM-LON aygıt yazılımı sürüm 1.0 ve üstü için geçerli
Mavi renkli değişkenler:
EM-LON aygıt yazılımı sürüm 2.0 ve üstü için geçerli
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LonWorks arayüzü EM-LON aygıt yazılımı sürüm 1.0 için veri noktalarına genel bakış

Değişke nin adı Veri tipi FH RR TAM RR
RMF

TAM
RMF Anlamı

nviManO verride SNVT_hvac_overid x¹ x x Kontrolöre veya odaya ait çalışma modu varsayılan ayarı

nviMode SNVT_state x¹ x x Kontrolöre veya odaya ait çalışma modu varsayılan ayarı

nviOc cCmd SNVT_occupancy x¹ x x Kontrolöre veya odaya ait çalışma modu varsayılan ayarı

nviManOP _Disable SNVT_switch x¹ x x Manüel kontrolü etkinleştirme/devre dışı bırakma

nviVolOff set_T SNVT_switch x x Sıcaklık kontrolüne ait hava debisi referans
değer değişiminin sinyalizasyonu

nviVolOff set_P SNVT_switch x x Fark basınç kontrolüne ait hava debisi referans
 değer değişiminin sinyalizasyonu

nviPressS etSel SNVT_switch x x Fark basınç referans değerleri 1 ve 2 arasında anahtarlama

nvoManO verride SNVT_hvac_overid x x x Tek bir kontrolörünün mevcut çalışma modu

nvoManO verride_R SNVT_hvac_overid x x Odaya ait mevcut çalışma modu

nvoMode SNVT_state x x x Tek bir kontrolörünün mevcut çalışma modu

nvoMo de_R SNVT_state x x Odaya ait mevcut çalışma modu

nvoOc cCmd SNVT_occupancy x x x Tek bir kontrolörünün mevcut çalışma modu

nvoOc cCmd_R SNVT_occupancy x x Odaya ait mevcut çalışma modu

nvoVol flowSet SNVT_flow x x x Kontrolöre ait hava debisi referans değeri

nvoVol flowAct SNVT_flow x x x Kontrolöre ait hava debisinin gerçek (geri besleme) değeri

nvoVolTo talExh SNVT_flow x x x x x Odanın toplam emiş havası

nvoVolTo talSup SNVT_flow x x x x x Odaya ait toplam üfleme havası

nvoPress Set SNVT_press_p x x Odaya ait fark basıncı referans değeri

nvoPress Act SNVT_press_p x x Odaya ait fark basıncı gerçek (geri besleme) değeri

nvoLo calAlarm SNVT_switch x x x x x Tekil kontrolör alarmı

nvoSum maryAlar m SNVT_switch x x Odaya ait toplu alarm

nvoPress Alarm SNVT_switch x x Fark basıncı alarmı

nvoVeloci tySet SNVT_speed_mil x Alın hızı gerçek (geri besleme) değeri

nvoVeloci tyAct SNVT_Count x Alın hızı referans değeri

nvoSwit chPos SNVT_switch x Sürgülü kapak konumu (kademe 1, 2, 3)

nvoWi reSen sorPos SNVT_switch x Sürgülü kapak konumu (kapak açıklığı %)

nvoDamp Pos SNVT_switch x x x Tekil kontrolörün damper klapesi konumu

nvoDamp PosMa x_FH SNVT_switch x x x x x Çeker ocakların değerlendirilmiş damper
klapesi konumu – maksimum

nvoDamp PosMin_F H SNVT_switch x x x x x Çeker ocakların değerlendirilmiş damper
klapesi konumu – minimum

nvoDamp PosMa x_RE SNVT_switch x x x x x Değerlendirilmiş damper klapesi konumu,
emiş havası – maksimum

nvoDamp PosMin_R E SNVT_switch x x x x x Değerlendirilmiş damper klapesi konumu,
emiş havası – minimum

nvoDamp PosMa x_TE SNVT_switch x x x x x Değerlendirilmiş damper klapesi konumu, 
toplam emiş havası – maksimum

nvoDamp PosMin_T E SNVT_switch x x x x x Değerlendirilmiş damper klapesi konumu,
 toplam emiş havası – minimum

nvoDamp PosMa x_RS SNVT_switch x x x x x Değerlendirilmiş damper klapesi konumu,
 üfleme havası – maksimum

nvoDamp PosMin_R S SNVT_switch x x x x x Değerlendirilmiş damper klapesi konumu, 
üfleme havası – minimum

FH: Çeker ocak kontrolörü
RR: Üfleme havası veya emiş havasına ait oda kontrolörü
TAM: Adaptör modülü
RR RMF: Aktif oda yönetimi fonksiyonuna sahip oda kontrolörü
TAM RMF: Aktif oda yönetimi fonksiyonuna sahip adaptör modülü
¹ yalnızca münferit olarak seçilmiş çalışma moduna yönelik (tek başına çalışma)
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nciConfig_Occ
Tip: SCPTdirection
Ekipman fonksiyonları: FH, RMF'li RR, RMF'li  TAM

Fonksiyon
– SNVT_occupancy fonksiyon değerlerinin  

kontrolöre veya oda çalışma modlarına  
atanması

– Bir kontrolöre veya odaya ait çalışma modu  
varsayılan ayarı için kullanılan  SNVT_
occupancy

– nviOccCmd ve nvoOccCmd, SNVT_occupancy  
tipindedir.

nciMaxSendTime
Tip: SCPTmaxSndT
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– Değişkenlerin değeri değişmeden kaldığında  

LON çıkış değişkenlerine ait minimum  
güncelleme aralığı

 

FH: Çeker ocak  
kontrolörü

RR: Üfleme havası  
veya emiş havasına ait  
oda kontrolörü

TAM: Adaptör modülü

RMF'li RR: Etkin oda  
yönetimi fonksiyonuna  
sahip oda kontrolörü

RMF'li TAM: Etkin oda  
yönetimi fonksiyonuna  
sahip adaptör modülü

K6 – 2.3 – 8

Yapılandırma parame-
tresi

OC_OCCUPIED

Fonksiyon
Bit

0 1 2 3
Standart mod 0 0 0 0

Azaltılmış çalışma 0 0 0 1
Artırılmış çalışma 0 0 1 0

Kapalı mod 0 1 0 0
AÇIK konum 1 0 0 0

OC_BYPASS

Fonksiyon
Bit

8 9 10 11
Standart mod 0 0 0 0

Azaltılmış çalışma 0 0 0 1
Artırılmış çalışma 0 0 1 0

Kapalı mod 0 1 0 0
AÇIK konum 1 0 0 0

OC_UNOCCUPIED

Fonksiyon
Bit

4 5 6 7
Standart mod 0 0 0 0

Azaltılmış çalışma 0 0 0 1
Artırılmış çalışma 0 0 1 0

Kapalı mod 0 1 0 0
AÇIK konum 1 0 0 0

OC_STANDBY

Fonksiyon
Bit

12 13 14 15
Standart mod 0 0 0 0

Azaltılmış çalışma 0 0 0 1
Artırılmış çalışma 0 0 1 0

Kapalı mod 0 1 0 0
AÇIK konum 1 0 0 0

LonWorks arayüzü EM-LON aygıt yazılımı sürüm 2.0 ve TCU aygıt yazılımı sürüm 3.0'a ait ek veri  
noktalarına genel bakış

Değişkenin adı Veri tipi FH RR TAM RR RMF TAM RMF Anlamı

nviSunblinder SNVT_switch x x Güneşten korumaya/güneşliğe  
yönelik kontrol giriş sinyali

nviVolflowExh SNVT_flow x x x x x Emiş hava akışının bağlantısı
nviVolflowSuph SNVT_flow x x x x x Üfleme hava akışının bağlantısı

nvoSystemDevices SNVT_count x x x x x EASYLAB cihazların sayısı

nvoStateDIO SNVT_state x x x x x Dijital giriş ve çıkışların durumu  
(TCU3)
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nviManOverride
Tip: SNVT_hvac_overid
Ekipman fonksiyonları: FH, RMF'li RR, RMF'li  TAM

Fonksiyon
– Çalışma modu varsayılan ayarına ait  SNVT_

hvac_overid fonksiyon değerleri
– FH: Yalnızca bağımsız çalışma modu varsayılan  

ayarı (tek başına çalışma) ile tek bir çeker ocak  
kontrolörüne ait çalışma modu varsayılan ayarı

– RMF: Bütün EASYLAB odasına ait çalışma  
modu varsayılan ayarı

 

nviOccCmd
Tip: SNVT_occupancy
Ekipman fonksiyonları: FH, RMF'li RR, RMF'li  TAM

Fonksiyon
– Çalışma modu varsayılan ayarına yönelik  

SNVT_occupancy fonksiyon değeri
– FH: Yalnızca bağımsız çalışma modu varsayılan  

ayarı (tek başına çalışma) ile tek bir çeker ocak  
kontrolörüne ait çalışma modu varsayılan ayarı

– RMF: Bütün EASYLAB odasına ait çalışma  
modu varsayılan ayarı

Fonksiyon değerlerinin çalışma modlarına  
atanması nciConfig_Occ tablosuna kaydedilir ve  
yapılandırılabilir.
 

nviMode
Tip: SNVT_state
Ekipman fonksiyonları: FH, RMF'li RR, RMF'li  TAM

Fonksiyon
– Çalışma modu varsayılan ayarına ait  SNVT_

state fonksiyon değeri
– FH: Yalnızca bağımsız çalışma modu varsayılan  

ayarı (tek başına çalışma) ile tek bir çeker ocak  
kontrolörüne ait çalışma modu varsayılan ayarı

– RMF: Bütün EASYLAB odasına ait çalışma  
modu varsayılan ayarı

 

nviManOp_Disable
Tip: SNVT_switch
Ekipman fonksiyonları: FH, RMF'li RR, RMF'li  TAM

Fonksiyon
– Manüel kontrolün etkinleştirilmesinden sonra  

çeker ocak veya oda kontrol panellerinde ilgili  
sembol gözükür.

– Manüel kontrol hakkında daha fazla bilgi için  
EASYLAB tasarım rehberine bakınız.

– Değişken, 'değer' ve 'durum' alanlarını içerir  
fakat yalnızca 'durum' alanı kullanılır.

 

Giriş değişkenleri
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nviManOverride için varsayılan değerler
Durum Tanım

HVO_Position Standart mod
HVO_Close Kapalı mod
HVO_Open AÇIK konum

HVO_Minimum Azaltılmış çalışma
HVO_Maximum Artırılmış çalışma

HVO_Nul Varsayılan yok

Fonksiyon değerlerinin çalışma modlarına  
atanması – temel yapılandırma

Değer Tanımlayıcı Çalışma modu
0 OC_OCCUPIED Standart mod
1 OC_UNOCCUPIED Azaltılmış çalışma
2 OC_BYPASS Artırılmış çalışma
3 OC_BYPASS Kapalı mod

0xFF OC_NUL Varsayılan yok

nviMode için varsayılan değerler
Bit Fonksiyon 0 1

4/11 AÇIK konum etkin değil etkin
3/12 Kapalı mod etkin değil etkin

2/13 Artırılmış  
çalışma etkin değil etkin

1/14 Azaltılmış  
çalışma etkin değil etkin

0/15 Standart mod etkin değil etkin

nviManOp_Disable için varsayılan ayarlar

Değer Durum Fonksiyon

–

0

- Manüel kontrol, 
kontrol paneli 

üzerinde 
etkinleştirilmiştir.  

- DI’de ayarlı çalışma 
modu varsayılanları 

LON’yi devre dışı 
bırakır (override).

1

- Manüel kontrol, 
kontrol paneli 

üzerinde 
etkinleştirilmiştir. 
- LON’den gelen 

çalışma modu 
varsayılan ayarları en 

yüksek önceliğe 
sahiptir.
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nviVolOffset_T
Tip: SNVT_switch
Ekipman fonksiyonları: RMF'li RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– Dış hava debisi referans değer değişiminin  

sinyalizasyonu; örneğin, oda havası değişim  
oranını ayarlamak ya da dış sıcaklık kontrolü  
için

– Değişim sinyali, kontrolörde yapılandırılmış  
hava debisi değişim aralığının bir yüzde değeri  
olarak aktarılır.

– Değişken, 'değer' ve 'durum' alanlarını içerir  
fakat yalnızca 'değer' alanı kullanılır.

– Oda yapılandırmasına bağlı olarak birkaç  
kontrolör, referans değer değiştirme  
fonksiyonunu üstlenecektir.

 

nviVolOffset_P
Tip: SNVT_switch
Ekipman fonksiyonları: RMF'li RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– Harici fark basınç kontrolüne ait hava debisi  

referans değerinin sinyalizasyonu
– Değişim sinyali, kontrolörde yapılandırılmış  

hava debisi değişim aralığının bir yüzde değeri  
olarak aktarılır.

– Değişken, 'değer' ve 'durum' alanlarını içerir  
fakat yalnızca 'değer' alanı kullanılır.

 

nviPressSetSel
Tip: SNVT_switch
Ekipman fonksiyonları: RMF'li RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– EASYLAB sisteminin oda basıncı kontrolü  

aktifse bu, oda yönetimi fonksiyonuna  
kaydedilen iki fark basıncı referans değeri  
arasında anahtarlamaya ait giriştir.

– Değişken, 'değer' ve 'durum' alanlarını içerir.
 

nviSunblinder
Tip: SNVT_switch
Ekipman fonksiyonları: RMF'li RR, RMF'li TAM  
(aygıt yazılımı sürümü 2.0 ve üstü)

Fonksiyon
– Güneşten korumaya/güneşliğe yönelik kontrol  

giriş sinyali, kontrolöre veya adaptör modülüne  
bağlanır.

– DO5 ve DO6 anahtarlama çıkışları  
kullanılacaktır.

– Bu LonWorks varsayılan ayarı, yerel oda kontrol  
panelinden gelen diğer varsayılanları devre dışı  
bırakır (override).

 

  
 

  
 

  
 

  
 

K6 – 2.3 – 10

nviVolOffset_T için varsayılan ayarlar

nviVolOffset_P için varsayılan ayarlar

nviPressSetSel için varsayılan ayarlar

nviSunblinder için varsayılan ayarlar

Değer Durum Fonksiyon

Percen tage 
value –

Dış hava debisi referans 
değerinin sıcaklığa göre 
değişimi: %0,0 – 100,0

Default settings for nviVolOffset_PDeğer Durum Fonksiyon

Yüzde değeri –

Dış hava debisi referans 
değerinin fark basıncına 

göre değişimi: 
%0,0 – 100,0

Değer Durum Fonksiyon

0 0 Fark basınç referans 
değeri 1

100 1 Fark basınç referans 
değeri 2

Değer Durum Tanım

0 0
Güneşlikleri kapa 

(DO6 anahtarlama 
çıkışını etkinleştirir)

100 1
Güneşlikleri aç (DO5 
anahtarlama çıkışını 

etkinleştirir)
0 -1 Varsayılan yok
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nviVolflowExh
Tip: SNVT_switch
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RMF'li RR,  
RMF'li TAM (aygıt yazılımı sürümü 2.0 ve üstü)

Fonksiyon
– Emiş havası debisinin, EASYLAB sisteminin  

oda dengesine entegrasyonu
– Bu varsayılan hava debisi, tüm hava debisi  

hesaplamalarında (denge ve referans değerler)  
dikkate alınır.

 

nviVolflowSup
Tip: SNVT_flow, birim l/s
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RMF'li RR,  
RMF'li TAM (aygıt yazılımı sürümü 2.0 ve üstü)

Fonksiyon
– Üfleme havası debisinin, EASYLAB sisteminin  

oda dengesine entegrasyonu
– Bu varsayılan hava debisi, tüm hava debisi  

hesaplamalarında (denge ve referans değerler)  
dikkate alınır.

 

nvoManOverride
Tip: SNVT_hvac_overid
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, RMF'li RR

Fonksiyon
– Hava debisi kontrolörüne ait mevcut çalışma  

modunun çıkışı
 

nvoManOverride_R
Tip: SNVT_hvac_overid
Ekipman fonksiyonları: RMF'li RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– Odanın mevcut çalışma modunun çıkışı
 

  
 

  
 

Çıkış değişkenleri

FH: Çeker ocak  
kontrolörü

RR: Üfleme havası  
veya emiş havasına ait  
oda kontrolörü

TAM: Adaptör modülü

RMF'li RR: Etkin oda  
yönetimi fonksiyonuna  
sahip oda kontrolörü

RMF'li TAM: Etkin oda  
yönetimi fonksiyonuna  
sahip adaptör modülü
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nvoManOverride fonksiyon değerleri
Durum Tanım

HVO_Position Standart mod
HVO_Close Kapalı mod
HVO_Open AÇIK konum

HVO_Minimum Azaltılmış çalışma
HVO_Maximum Artırılmış çalışma

nvoManOverride_R fonksiyon değerleri
Durum Tanım

HVO_Position Standart mod
HVO_Close Kapalı mod
HVO_Open AÇIK konum

HVO_Minimum Azaltılmış çalışma
HVO_Maximum Artırılmış çalışma
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nvoMode
Tip: SNVT_state
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, RMF'li RR

Fonksiyon
– Hava debisi kontrolörüne ait mevcut çalışma  

modunun çıkışı
 

nvoMode_R
Tip: SNVT_state
Ekipman fonksiyonları: RMF'li RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– Odanın mevcut çalışma modunun çıkışı
 

nvoOccCmd
Tip: SNVT_occupancy
Ekipman fonksiyonları: FH, RR

Fonksiyon
– Hava debisi kontrolörünün mevcut çalışma  

modunun çıkışı

Fonksiyon değerlerinin çalışma modlarına  
atanması kontrolördeki tabloya kaydedilir ve  
yapılandırılabilir.
SNVT_occupancy fonksiyon değerlerinin  
kontrolöre veya odanın çalışma modlarına  
atanmasına yönelik tablo, nciConfig_Occ  
aracılığıyla uyarlanabilir.
 

nvoOccCmd_R
Tip: SNVT_occupancy
Ekipman fonksiyonları: RMF'li RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– Odanın mevcut çalışma modunun çıkışı

Fonksiyon değerlerinin çalışma modlarına  
atanması kontrolördeki tabloya kaydedilir ve  
yapılandırılabilir.
SNVT_occupancy fonksiyon değerlerinin odanın  
çalışma modlarına atanmasına yönelik tablo,  
nciConfig_Occ aracılığıyla uyarlanabilir.
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nvoMode fonksiyon değerleri
Bit Fonksiyon 0 1
11 AÇIK konum etkin değil etkin
12 Kapalı mod etkin değil etkin

13 Artırılmış  
çalışma etkin değil etkin

14 Azaltılmış  
çalışma etkin değil etkin

15 Standart mod etkin değil etkin

nvoMode_R fonksiyon değerleri
Bit Fonksiyon 0 1
11 AÇIK konum etkin değil etkin
12 Kapalı mod etkin değil etkin

13 Artırılmış  
çalışma etkin değil etkin

14 Azaltılmış  
çalışma etkin değil etkin

15 Standart mod etkin değil etkin

nvoOccCmd fonksiyon değerleri
Değer Tanımlayıcı Çalışma modu

0 OC_OCCUPIED Standart mod
1 OC_UNOCCUPIED Azaltılmış çalışma
2 OC_BYPASS Artırılmış çalışma
3 OC_STANDBY Kapalı mod

nvoOccCmd_R fonksiyon değerleri (temel  
yapılandırma)

Değer Tanımlayıcı Çalışma modu
0 OC_OCCUPIED Standart mod
1 OC_UNOCCUPIED Azaltılmış çalışma
2 OC_BYPASS Artırılmış çalışma
3 OC_STANDBY Kapalı mod
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nvoVolflowAct
Tip: SNVT_flow, birim: l/s
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, RMF'li RR

Fonksiyon
– Hava debisi kontrolörünün hava debisi gerçek  

(geri besleme) değerine ait çıkış
 

nvoVolflowSet
Tip: SNVT_flow, birim: l/s
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, RMF'li RR

Fonksiyon
– Hava debisi kontrolörünün hava debisi referans  

değerine ait çıkış
 

nvoVolTotalExh
Tip: SNVT_flow, birim: l/s
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– Bir EASYLAB odasının toplam emiş havası  

debisine ait çıkış
– Buna tüm çeker ocaklar ve emiş havası  

kontrolörlerin emiş havası debileri ile birlikte  
diğer kontrolörlerden gelen ilave emiş havası  
debileri (sabit ve değişken) dâhildir.

 

nvoVolTotalSup
Tip: SNVT_flow, birim: l/s
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– Bir EASYLAB odasının toplam üfleme hava  

debisine ait çıkış
– Buna tüm üfleme havası kontrolörlerin üfleme  

havası debileri ile birlikte ilave üfleme havası  
debileri (sabit ve değişken) dâhildir.

 

nvoVelocityAct
Tip: SNVT_speed_mil, birim: m/s
Ekipman fonksiyonu: FH

Fonksiyon
– Çeker ocak kontrolörü bir alın hızı transdüseri  

(FH-VS) ile donatıldığında alın hızı gerçek (geri  
besleme) değerine ait çıkış

 

nvoVelocitySet
Tip: SNVT_speed_mil, birim: m/s
Ekipman fonksiyonu: FH

Fonksiyon
– Çeker ocak kontrolörü bir alın hızı transdüseri  

(FH-VS) ile donatıldığında alın hızı referans  
değerine ait çıkış
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nvoWireSensor
Tip: SNVT_switch
Ekipman fonksiyonu: FH

Fonksiyon
– Çeker ocak kontrolörü bir sürgülü kapak  

mesafe sensörü (FH-DS, FH-DV) ile  
donatıldığında çeker ocağın kapalı konum (%0)  
ve açık konum (%100) gibi yüzde değerleri  
şeklinde mevcut sürgülü kapak konumuna ait  
çıkış

 

nvoSwitchPos
Tip: SNVT_Count
Ekipman fonksiyonu: FH

Fonksiyon
– Çeker ocak kontrolörü 2-noktalı veya 3-noktalı  

kontrol (FH-2P, FH-3P) için anahtarlama  
kontakları ile donatıldığında çeker ocağın bir  
sayısal değer olarak mevcut anahtarlama  
kademesine ait çıkış

 

nvoPressAct
Tip: SNVT_press_p, birim: Pa
Ekipman fonksiyonları: RMF'li RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– EASYLAB sisteminde fark basıncı gerçek (geri  

besleme) değerine ait çıkış
– Gerçek (geri besleme) değer, RMF'li RR ya da  

RMF'li TAM'ye bağlı fark basınç transdüseriyle  
kaydedilir.

 

nvoPressSet
Tip: SNVT_press_p, birim: Pa
Ekipman fonksiyonları: RMF'li RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– EASYLAB sisteminde fark basıncı referans  

değerine ait çıkış
 

nvoDampPos
Tip: SNVT_switch
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, RMF'li RR

Fonksiyon
– Damper klapesi konumuna ait çıkış
– Damper klapesi konumu %0 – 100
 

nvoLocalAlarm
Tip: SNVT_switch
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– Çeker ocak kontrolörü, oda kontrolörü veya  

TAM için yerel alarma ait çıkış
– Alarm şartları, EasyConnect yapılandırma  

yazılımını kullanarak tanımlanabilir.
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nvoSwitchPos fonksiyon değerleri
Değer Tanım

1 Anahtarlama kademesi 1
2 Anahtarlama kademesi 2
3 Anahtarlama kademesi 1
0 geçersiz

nvoLocalAlarm fonksiyon değerleri
Değer Durum Tanım

0 0 Yerel alarm etkin 
değil

100 1 Yerel alarm etkin
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nvoSummaryAlarm
Tip: SNVT_switch
Ekipman fonksiyonları: RMF'li RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– Toplu bir alarma ait çıkış
– Bir kontrolör alarm veya hata mesajı verdiğinde  

bir alarm sinyali oluşturulur.
– Alarm şartları, EasyConnect yapılandırma  

yazılımını kullanarak tanımlanabilir.
– Standart yapılandırma: hava debisi alarmı
 

nvoPressAlarm
Tip: SNVT_switch
Ekipman fonksiyonları: RMF'li RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– Oda basınç kontrolü etkin olduğunda oda  

basınç alarmına ait çıkış
– Alarm şartları, EasyConnect yapılandırma  

yazılımını kullanarak tanımlanabilir.
 

nvoSystemDevices
Tip: SNVT_count
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RMF'li RR,  
RMF'li TAM (aygıt yazılımı sürümü 2.0 ve üstü)

Fonksiyon
– Tanımlanmış EASYLAB sistem bileşenlerinin  

sayısı
 

nvoStateDIDO
Tip: SNVT_state
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RMF'li RR,  
RMF'li TAM (aygıt yazılımı sürümü 2.0 ve üstü)

Fonksiyon
– Kontrolörün veya adaptör modülünün giriş ve  

çıkışlarının anahtarlama durumlarını gösteren  
bit dizgisi
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nvoSummaryAlarm fonksiyon değerleri

nvoPressAlarm fonksiyon değerleri

Bit listesi

Değer Durum Tanımn

0 0 Toplu alarm etkin 
değil

100 1 Toplu alarm etkin

Değer Durum Tanım

0 0 Oda basınç alarmı 
etkin değil

100 1 Oda basınç alarmı 
etkin

us16_varState_IO LonWorks bit
DO6 anahtarlama durumu 2
DO5 anahtarlama durumu 3
DO4 anahtarlama durumu 4
DO3 anahtarlama durumu 5
DO2 anahtarlama durumu 6
DO1 anahtarlama durumu 7
D16 anahtarlama durumu 10
D15 anahtarlama durumu 11
D14 anahtarlama durumu 12
D13 anahtarlama durumu 13
D12 anahtarlama durumu 14
D11 anahtarlama durumu 15
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nvoDampPosMin_** (State)
0 Tüm damper klapeleri standart çalışma  
modunda Müdahale mümkündür.
–1 Tüm damper klapeleri kapalı modda (özel  
çalışma modu, değer = %0). Müdahale mümkün  
değildir.
1 En az bir damper klapesi kapalı modda (özel  
çalışma modu)
 

nvoDampPosMax_FH
Tip: SNVT_switch
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– Tam açık damper klapesi ile çeker ocak  

kontrolörünün damper klapesi konumuna ait  
çıkış

– Çeker ocak emiş havası ve oda emiş havası  
olmak üzere ayrı emiş havası sistemlerinde  
(2 fan) damper klapesi konumlarının  
değerlendirilmesine yönelik

 

nvoDampPosMin_FH
Tip: SNVT_switch
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– Az açık damper klapesi ile çeker ocak  

kontrolörünün damper klapesi konumuna ait  
çıkış

– Çeker ocak emiş havası ve oda emiş havası  
olmak üzere ayrı emiş havası sistemlerinde  
(2 fan) damper klapesi konumlarının  
değerlendirilmesine yönelik

 

nvoDampPosMax_RE
Tip: SNVT_switch
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– Tam açık damper klapesi ile oda emiş havası  

kontrolörünün damper klapesi konumuna ait  
çıkış

– Çeker ocak emiş havası ve oda emiş havası  
olmak üzere ayrı emiş havası sistemlerinde  
(2 fan) damper klapesi konumlarının  
değerlendirilmesine yönelik

 

nvoDampPosMax_** (State)
0 Tüm damper klapeleri standart çalışma  
modunda Müdahale mümkündür.
–1 Tüm damper klapeleri AÇIK modda (özel  
çalışma modu, değer = %100)
1 En az bir damper klapesi AÇIK modda (özel  
çalışma modu)
 

nvoDampMin_** ve  
nvoDampMax_** fonk-
siyon değerlerine ait ek  
bilgiler
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nvoDampPosMax_FH fonksiyon değerleri

nvoDampPosMin_FH fonksiyon değerleri

nvoDampPosMax_RE fonksiyon değerleri

Değer Durum
Damper klapesi konumu Ek bilgiler

Değer Durum
Damper klapesi konumu Ek bilgiler

Değer Durum
Damper klapesi konumu Ek bilgiler



nvoDampPosMin_RE
Tip: SNVT_switch
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– Az açık damper klapesi ile oda emiş havası  

kontrolörünün damper klapesi konumuna ait  
çıkış

– Çeker ocak emiş havası ve oda emiş havası  
olmak üzere ayrı emiş havası sistemlerinde  
(2 fan) damper klapesi konumlarının  
değerlendirilmesine yönelik
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Özel bilgiler – LonWorks arayüzü
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nvoDampPosMin_RE fonksiyon değerleri
Değer Durum

Damper klapesi konumu Ek bilgiler



Genişletme modülleri
Özel bilgiler – LonWorks arayüzü
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nvoDampPosMax_TE
Tip: SNVT_switch
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– Tam açık damper klapesi ile çeker ocak veya  

oda emiş havası kontrolörünün damper klapesi  
konumuna ait çıkış

– Çeker ocak ve oda emiş havası için emiş  
havası sisteminde (1 fan) damper klapesi  
konumlarının değerlendirilmesine yönelik

 

nvoDampPosMin_TE
Tip: SNVT_switch
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– Az açık damper klapesi ile çeker ocak veya oda  

emiş havası kontrolörünün damper klapesine  
ait çıkış

– Çeker ocak ve oda emiş havası için emiş  
havası sisteminde (1 fan) damper klapesi  
konumlarının değerlendirilmesine yönelik

 

nvoDampPosMax_RS
Tip: SNVT_switch
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– Tam açık damper klapesi ile oda üfleme havası  

kontrolörünün damper klapesi konumuna ait  
çıkış

 

nvoDampPosMin_RS
Tip: SNVT_switch
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– Az açık damper klapesi ile oda üfleme havası  

kontrolörünün damper klapesi konumuna ait  
çıkış
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nvoDampPosMax_TE fonksiyon değerleri

nvoDampPosMin_TE fonksiyon değerleri

nvoDampPosMax_RS fonksiyon değerleri

nvoDampPosMin_RS fonksiyon değerleri

Değer Durum
Damper klapesi konumu Ek bilgiler

Değer Durum
Damper klapesi konumu Ek bilgiler

Değer Durum
Damper klapesi konumu Ek bilgiler

Değer Durum
Damper klapesi konumu Ek bilgiler
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Teknik şartname
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Genişletme modülü, odaları veya bağımsız hava  
debisi kontrolörlerini merkezi bina yönetim  
sistemine bağlamak amacıyla EASYLAB temel  
bileşenlerine (TCU3 kontrolörü veya TAM adaptör  
modülü) LonWorks arayüzü ilave eder.
Genişletme modülü içinde bir LonWorks FTT-10A  
alıcı-verici cihazı (serbest topoloji, bükümlü tel  
çifti), LonWorks entegrasyonuna yönelik basmalı  
servis düğmesi ve 'veri gönderiliyor' ile 'veri  
alınıyor' gösterge ışıkları bulunur.

Özel nitelikler
– Keyfi kol sayısına (yıldız, hat isteğe bağlı  

kombinasyonlar) sahip LonWorks serbest  
topoloji ağı

– Yalnızca standart ağ değişkenleri (SNVT) ile  
iletişim

– EASYLAB kontrolörüne ya da farklı fonksiyonel  
profillere sahip EASYLAB odasına ait veri  
arayüzü

– LonWorks ağına sistem entegrasyonu  
(ilişkilendirme) gereklidir.

Teknik bilgiler
– İletişim: LonWorks FTT-10A alıcı-verici  

haberleşme cihazı, serbest topoloji, bükümlü  
tel çifti

– Çift sıralı klemensler ile LonWorks bağlantısı

Tekil bir kontrolöre ait veri noktaları
– Hava debisinin gerçek (geri besleme) ve  

referans değerleri
– Mevcut damper klapesi konumu
– Mevcut çalışma modu
– Alarm/durum mesajları
– Toplam üfleme havası ve toplam emiş havası  

gerçek (geri besleme) değerleri (oda)
– Bir odada tüm kontrolörlere ait değerlendirilmiş  

damper klapesi konumları
– EASYLAB sisteminin içindeki kontrolör sayısı
– Hava debilerinin entegrasyonu
– Dijital giriş ve çıkışların mevcut durumu
Bir çeker ocak kontrolörüne ait ek veri noktaları
– Genişletme modülüyle donatılmış çeker ocak  

kontrolörüne ait çalışma modu varsayılan ayarı
– Çalışma modu varsayılan modu için öncelik  

seçimi
– Alın hızı gerçek (geri besleme) değeri ve  

referans değeri (yalnızca alın hızı transdüseri ile  
FH-VS ekipman fonksiyonlu çeker ocak  
kontrolörleri için)

EASYLAB odasına ait veri noktaları
– Odaya ait çalışma modu varsayılan ayarı: Bir  

odada tüm kontrolörler için varsayılan çalışma  
modunu ayarlamak için sadece bir veri noktası  
gereklidir.

– Çalışma modu varsayılan ayarı için öncelik  
seçimi (merkezi bina yönetim sistemi veya oda)

– Odanın çalışma modu
– Dış sıcaklık veya fark basınç kontrolü için hava  

debisi referans değer değişimi (örnek olarak  
merkezi bina yönetim sistemi tarafından)

– Fark basınç kontrolü için referans değer  
anahtarlaması: İki fark basınç referans değer  
arasında geçiş yapma

– Toplam üfleme havası ve toplam emiş havası  
gerçek (geri besleme) değerleri (oda)

– Bir odada tüm kontrolörlere ait değerlendirilmiş  
damper klapesi konumları

– Oda fark basıncının gerçek (geri besleme) ve  
referans değerleri

– Oda basınç alarmı
– EASYLAB sisteminin içindeki kontrolör sayısı
– Hava debilerinin entegrasyonu
– Dijital giriş ve çıkışların mevcut durumu
– Yapılandırılabilir toplu alarm (çalışma durumları,  

donanım arızaları)
– Güneşten korumaya/güneşliğe (başkaları  

tarafından) yönelik kontrol giriş sinyali
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Standart metin
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Temel bilgiler ve tanımlar
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 ■ Ürün seçimi
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Hava yönetimi kontrol sistemleri
Temel bilgiler ve tanımlar
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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



Yapılandırma yazılımı
Genel bilgiler EasyConnect

2

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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