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Aydınlatma bağlantısına ve kontrol panelini kullanarak ışıkları açıp kapamaya yarayan  
kablolu sokete sahip genişletme modülü

 ■ EASYLAB kontrol panelini kullanarak aydınlatma açılıp kapatılabilir.
 ■ Çeker ocak veya oda aydınlatma bağlantısına yönelik soket (230 V)
 ■ Yalnızca EM-TRF veya EM-TRF-USV genişletme modülü ile bağlantılı 
 ■ Soket, kontrolör gövdesinin dışındadır.
 ■ Çeker ocak aydınlatması gibi aydınlamaya yönelik tak-çalıştır bağlantı

EM-LIGHT 2.3 –

X XEM-LIGHTtestregistrierung

K6 – 2.3 – 57

Aydınlatmanın EASYLAB çeker ocak kontrolörüne  
kolay bağlantısı için
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Tip

EM-LIGHT Genel bilgiler 2.3 – 58
Teknik şartname 2.3 – 60

Uygulama
– EASYLAB sistemine yönelik EM-LIGHT Tipi  

genişletme modülü
– Aydınlatmanın (230 V) kontrolör gövdesinin  

üzerinde kablolu soketin kolay bağlantısı
– Kontrol panelini kullanarak çeker ocak  

aydınlatmasının kontrolü
– EM-TRF veya EM-TRF-USV genişletme  

modülüne sahip EASYLAB TCU3 çeker ocak  
kontrolörlerine yönelik

– Çeker ocaklarda kullanıma yönelik

Kullanışlı ilaveler
– EasyConnect: EASYLAB bileşenlerini devreye  

alma ve tanılama için kullanılan yapılandırma  
yazılımı

Özel nitelikler
– Kontrol panelini kullanarak çeker ocak  

aydınlatmasının kontrolü
– Aydınlatmanın kontrolör gövdesinin üzerindeki  

kablolu bir sokete kolay bağlantısı
– Soket, gövdenin dışındadır ve gövdenin  

açılması gerekmez.
– Çeker ocak aydınlatmasının tak-çalıştır bağlantı  

kablosu kolayca sokete bağlanır.

Parçalar ve özellikleri
– WAGO WINSTA Midi soketi, 770 serisi
– Tak-çalıştır bağlantı kablolarına sahip soket,  

230 V

Konstrüksiyon özellikleri
– Soket, kontrolör gövdesindeki özel olarak  

ayrılmış açıklığa uygun
– İterek içeri sokulan tak-çalıştır tipi soket, alet  

gerektirmez
– Kablolar, EM-TRF veya EM-TRF-USV ile birlikte  

TCU3'e bağlantıya uygun
– Tel ucu manşonlarına ve klemensleri  

işaretlemek için metin etiketlerine sahip  
kablolar

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

montajlı
– İyileştirme projeleri için: Genişletme modülünü  

ana gövdeye monte edin ve bağlayın.
– Aydınlatma için kontrol paneli düğmesini  

etkinleştirmek için EasyConnect yapılandırma  
yazılımını kullanın.

 

EM-LIGHT genişletme modülü, tak-çalıştır kablo  
kullanarak aydınlatma bağlantısı için bir soket  
(WAGO WINSTA Midi, 770 serisi) sağlar. Bu  
amaçla genişletme modülü, 230 V AC için EM- 
TRF veya EM-TRF-USV'nin klemenslerine ve  
TCU3 kontrolörünün dijital çıkışına bağlanır.  
Aydınlatma, kontrol panelini kullanarak açılıp  
kapatılabilir.
 

Temel bilgiler ve tanımlar 2.7 – 1

Sayfa

K6 – 2.3 – 58

Tanım

EM-LIGHT genişletme  
modülü

Teknik bilgiler

Fonksiyon

Besleme voltajı 230 V AC, EM-TRF veya EM-TRF-USV bağlantısı
Maks. anahtarlama akımı 12 A; açık devre akımı 25 A maks.
Çalışma sıcaklığı 0 – 50 °C
IEC koruma sınıfı I (koruyucu topraklama)
Koruma seviyesi IP 20
EC uygunluğu 2004/108/EG'ye göre Elektromanyetik Uyumluluk, 2006/95/EG'ye göre alçak gerilim
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Sipariş kodu

Her eklenti elemanı, VAV  
terminal ünitesinin sipariş  
koduyla tanımlanmalıdır.

EM-LIGHT aydınlatma bağlantı soketi, iyileştirmeye yönelik

  EM – LIGHT  

İyileştirme mümkündür.

EM-LIGHT

D06 NO
TRF PE

TRF N

D06 C

TRF L

①

②

① Soket
② TCU3 ana baskılı devre kartında veya EM-TRF veya  

EM-TRF-USV'nin baskılı devre kartında klemensin  
kimliğini taşıyan metin etiketi

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

  ELAB  /  ...  /  ...S  /  ...  
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EASYLAB TCU3 kontrolörüne yönelik genişletme  
modülü (230 V'a bağlı), aydınlatmanın (230 V)  
kablolu bir sokete kolayca bağlantısı içindir.
Kontrol panelini kullanarak aydınlatmanın (tipik  
olarak çeker ocak aydınlatması) kontrolü

Özel nitelikler
– Kontrol panelini kullanarak çeker ocak  

aydınlatmasının kontrolü
– Aydınlatmanın kontrolör gövdesinin üzerindeki  

kablolu bir sokete kolay bağlantısı
– Soket, gövdenin dışındadır ve gövdenin  

açılması gerekmez.
– Çeker ocak aydınlatmasının tak-çalıştır bağlantı  

kablosu kolayca sokete bağlanır.

Teknik bilgiler
– Besleme voltajı 230 V AC, EM-TRF ya da EM- 

TRF-USV'ye bağlantı
– Anahtarlama akımı 12 A maks.
– Çalışma sıcaklığı 0 ... +50 °C
– Koruma seviyesi IP 20
 

K6 – 2.3 – 60

Standart metin
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 ■ Ürün seçimi

 2.7 –

X Xtestregistrierung
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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
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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

08/2012 – DE/tr K6 – 2.7 – 3


