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Kontrol Üniteleri kataloğu, daha önceden kullanılan KLIMA 2
kataloğunda bölüm 5.1, 5.2 ve 5.4‘e karşılık gelmektedir.

TROX katalogları tamamen revize edilmiş olup şimdi birkaç 
yeni özellik sağlamaktadır:

■ Sert kapaklı baskılar
■ Basitleştirilmiş dolaşım
■ Bir bakışta her bir ürünün avantajlarının listesi
■  Temel ürünler, ek bileşenler ve eklenti elemanları için farklı bölümler

TROX bileşenleri ve sistemlerini seçip boyutlandırmanıza yardımcı 
olmak için aşağıdaki dokümantasyonlar kullanılabilir:

■ Kataloglardaki teknik broşürler
■ Tasarım kılavuzları
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■ Özet CD
■ Web sitesi www.troxtechnik.com
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Dokümantasyon · Sayfa numaralandırma

Tekil ürün broşürleri

Tasarım kılavuzları

Tasarım programı

Web sitesi

Sayfa numaralandırma

Devam eden sayfa numarası

Bölüm

Ürün segment

Basım

Ülke

dil

Tekil ürün broşürleri
– Ürün açıklamaları
– Kullanılan malzemeler hakkında bilgiler
– Aerodinamik ve akustik veriler
– Boyutlar
– Ürün özellikleri hakkında detaylar
– Teknik şartnameler

Tasarım kılavuzları
– Temel bilgiler ve teknik kavramlar
– Adım adım ürün tasarımı
–  İdeal sistem bileşenlerinin seçimi ile ilgili genel
 bakış ve açıklama

Easy Product Finder tasarım programı
… TROX ürünlerinin seçilmesi ve boyutlandırılması 
ile ilgili her şeyi içerir:

– Teknik bilgiler
– Şemalar, fotoğraflar
– Düzenlenebilen sipariş kodları
–  CAD çizimleri (3B model;
 DXF ve diğer standart formatlar için dışa aktarma fonksiyonu)
– Her bir ürün ve türü için şartname metinleri

Web sitesi www.troxtechnik.com
Tüm dokümantasyon internette mevcuttur:

– Katalog indirme merkezi
– Tekil ürün broşürleri
– Montaj örnekleri
– Referanslar
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2 Kontrol sistemi EASYLAB ve TCU-LON-II - LABCONTROL
 2.1 Kontrolör
 2.2 İzleme sistemleri
 2.3 Genişletme modülleri
 2.4 Sensör sistemleri
 2.5 Kontrol panelleri

 2.6 Yapılandırma yazılımı
 2.7 Temel bilgiler ve tanımlar

Ek bilgiler
 Z – 1 Ürün index
 Z – 2 Yasal Uyarı
 Z – 3 TROX İletişim

1 Değişken debi kontrolü - LABCONTROL
 1.1 VAV terminal üniteleri
 1.2 VAV terminal ünitelerine ait ikincil susturucular
 1.3 Temel bilgiler ve tanımlar
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1.1 VAV terminal üniteleri Tipi Sayfa
Optimum direnç

Laboratuarlarda ve çeker ocaklarda
kullanılmaküzereoptimizeedilmiş TVLK 1.1 – 1

1.2 VAV terminal ünitelerine ait ikincil susturucular
Optimum direnç

Kontaminehavayayönelikplastikyapıya
sahip,tümdaireselkesitliVAVterminal
ünitelerineveCAVkontrolörlerineuygun,
daireselkanallardagürültünün
azaltılmasıiçin

CAK 1.2 – 1

1.3 Temel bilgiler ve tanımlar

Havayönetimikontrolsistemleri 1.3 – 1

1 Değişken hava debisi kontrolü – VARYCONTROL
1

Değişkendebikontrolü-LABCONTROL
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İçindekiler

TROXVARYCONTROLVAVterminalüniteleri,üflemehavasıveemişhavasısistemlerine
aitterminalüniteleridir.Haricigüçkaynağıileçalışırlarveodahavasıiklimlendirme
sistemlerindehavaakışınıkontroletmek,kısıtlamakvekapatmakiçinkullanılabilirler.
Yapılarınabağlıolaraküniteler,enzorlayıcıakustikgereksinimlerikarşılayabilirler;
farklımalzemelerveyüzeykaplamalarıdamevcuttur.



Venturi nozulu ve daire sel 
bağlantı boğazına  sahip 
konstrüksiyon türü

Küt cisim ve flanşa  
sahip konstrüksiyon türü

Tüm giriş yönü koşulları  için 

VDI 6022'ye göre test  edilmiştir 
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VAV terminal üniteleri
TVLK Tipi

1

Laboratuarlarda ve üretim tesislerinde agresif emiş havası için plastikten
yapılmış  dairesel VAV terminal üniteleri

 ■ Aleve dayanıklı polipropilenden yapılmış gövde ve damper klapesi
 ■ Kompakt konstrüksiyon, yalnızca 400 mm uzunluğunda
 ■ En olumsuz giriş yönü koşullarında bile yüksek kontrol hassasiyeti
 ■ Yüksek hızlı servomotorlar (hava yönetimi sistemleri) ile kombinasyon
 ■ Küt cisim veya Venturi nozulu ile hava debisi ölçümü
 ■ Sürgülü sensör tüpleri, kolay temizlemeye olanak sağlar.
 ■ Kapalı klape hava sızdırmazlığı EN 1751, sınıf 4'e uygun
 ■ Gövde hava sızdırmazlığı EN 1751, sınıf C'ye uygun

İsteğe bağlı ekipman ve aksesuarlar
 ■ Her iki uçta flanşlara sahip
 ■ Havadan yayılan gürültünün azaltılması için CAK Tipi plastik ikincil susturucu

TVLK 1.1 –

Sensör tüplerinin
kolay  temizliği

X XTVLKtestregistrierung
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Laboratuarlarda ve çeker ocaklarda kullanılmak
üzere  optimize edilmiş
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Tip

TVLK Genel bilgiler 1.1 – 2
Sipariş kodu 1.1 – 5
Aerodinamik veriler 1.1 – 7
Boyutlandırma 1.1 – 9
Boyutlar ve ağırlıklar – TVLK 1.1 – 10
Boyutlar ve ağırlıklar – TVLK-FL 1.1 – 11
Teknik şartname 1.1 – 12

Temel bilgiler ve tanımlar 1.5 – 1

Sayfa
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Türler

Ürün örnekleri

Küt cisimli ve dairesel bağlantı boğazlı TVLK  
Tipi VAV terminal üniteleri

Küt cisimli ve flanşlı TVLK Tipi VAV terminal  
üniteleri

Venturi nozullu ve dairesel bağlantı boğazlı  
TVLK Tipi VAV terminal üniteleri

Venturi nozullu ve flanşlı TVLK Tipi VAV  
terminal üniteleri



VAV terminal üniteleri
Genel bilgiler
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TVLK

1
Uygulama
– Çeker ocaklar ve davlumbazların hava debisini  

kontrol etmek için plastikten yapılmış,  TVLK Tipi 
dairesel LABCONTROL VAV  terminal üniteleri

– Kontamine havaya uygun
– Harici bir güç kaynağı kullanan kapalı devre  

debi kontrolü
– Anahtarlama (başkaları tarafından sağlanacak  

ekipman) aracılığıyla kapama (shut-off)

Türler
– TVLK: VAV terminal ünitesi
– TVLK-FL: Her iki ucunda flanşlı VAV terminal  

ünitesi

Nominal ölçüler
– Küt cisim: 250 – 100, 250 – 160
– Venturi nozulu: 250 – D10, 250 – D16
– Küt cisim ve Venturi nozulu, her biri farklı hava  

debisi aralıklarında olmak üzere iki ölçüde  
mevcuttur.

Eklentiler
– LABCONTROL: Hava yönetimi sistemlerine ait  

kontrol bileşenleri
– Universal kontrolörü: Özel uygulamalar için  

kontrolör, fark basınç transdüseri ve  
servomotorları

Aksesuarlar
– Her iki uçta karşı flanşlar

Kullanışlı ilaveler
– Zorlu akustik gereksinimlere yönelik CAK Tipi  

plastik ikincil susturucu

Özel nitelikler
– En olumsuz giriş yönü koşullarında bile yüksek  

kontrol hassasiyeti
– 3 mm ölçüm deliklerine sahip sürgülü entegre  

efektif basınç sensörü
 (toza ve kirlenmeye karşı  dirençli)
– Hava akışı ile herhangi metal parça
 temas  etmez.
– Fabrikada kurulum veya programlama ve  

aerodinamik fonksiyon testi
– Hava debisi sonradan ölçülebilir ve sahada  

ayarlanabilir; ek ayarlama cihazı veya  
yapılandırma yazılımı gerekebilir.

Parçalar ve özellikleri
– Mekanik parçalardan ve kontrol bileşenlerinden  

oluşan çalıştırılmaya hazır ünite
– Hava debisinin ölçümü için ortalama efektif  

basınç sensörü, temizlik için yerinden  
çıkarılabilir.

– Kontrol damper klapesi
– Kablo ve boru bağlantıları yapılmış fabrika  

montajlı kontrol bileşenleri
– Her bir ünitenin sevkiyattan önce özel bir test  

ekipmanında aerodinamik fonksiyon testi
– Ünitenin üzerinde ilgili verilere sahip test etiketi  

bulunur.

Konstrüksiyon özellikleri
– Dairesel gövde
– Kısa gövde: 392 mm flanşsız, 400 mm flanşlı
– DIN 8077'ye göre kanallara uygun bağlantı  

boğazı
– Her iki tarafta aynı çapa (250 mm) sahip  

bağlantı boğazları
– Mil uzatmasında dışarıdan gösterilmiş damper  

klapesinin konumu

Malzemeler ve yüzeyler
– UL 94'e göre V-0 alevlenebilirlik sınıfına sahip  

aleve dayanıklı polipropilenden (PP) yapılmış  
gövde ve damper klapesi

– Polipropilenden (PP) yapılmış efektif basınç  
sensörü (küt cisimli veya Venturi nozullu) ve  
düz yatak

– Termoplastik elastomerlerden (TPE) yapılmış  
damper klapesi contası

Montaj ve devreye alma
– Montaj yönü, etikette gösterildiği gibi olmalıdır.

Standartlar ve kılavuzlar
– Hijyen VDI 6022 normuna uygundur
– Kapalı klape hava sızdırmazlığı EN 1751,  

sınıf 4'e uygun olup DIN 1946, bölüm 4'ün  
şartlarını karşılar.

– Gövde hava sızdırmazlığı EN 1751,
 sınıf C'ye  uygun

Bakım
– Yapısı ve kullanılan malzemeler aşınmaya  

maruz kalmadığı için bakım gerektirmez.
– Statik fark basınç transdüserinin sıfır noktası  

kalibrasyonunun yılda bir kez yapılması önerilir.
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Tanım

LABCONTROL kontrol  
sistemi hakkında detaylı  
bilgi için Bölüm K6 – 2'ye  
bakınız.

Kontrol bileşenleri  
hakkında detaylı bilgi için  
Kontrol Üniteleri katalogu,  
Bölüm K5 – 1.3'e bakınız.

Teknik bilgiler Nominal ölçüler 250 mm

Hava debisi aralığı 30 – 360 l/s
108 – 1296 m³/h

Hava debisi kontrol aralığı Nominal hava debisinin yaklaşık %15 ila 100'ü
Fark basınç aralığı 5 – 1000 Pa
Çalışma sıcaklığı 10 – 50 °C
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Fonksiyonel tanım
Hava debisinin ölçümü için VAV terminal ünitesi,  
ya bir küt cisim ve efektif basınç sensörü ya da bir  
Venturi nozulu ile donatılıdır.
Kontrol bileşenlerinin (eklentiler) bünyesinde,  
efektif basıncını elektriksel bir sinyale dönüştüren  
bir fark basınç transdüseri, bir kontrolör ve bir  
servomotor bulunur.
– Çeker ocak kontrolü: Hava debisi referans  

değeri, çeker ocağa ait kontrol stratejisinden  
ileri gelir ve alın hızına, sürgülü kapak  
konumuna ya da sabit bir değere bağlıdır.

– Hava debisi kontrolü: Hava debisi referans  
değeri, harici bir üniteden gelir.

Kontrolör, gerçek (geri besleme) değer ile referans  
değeri karşılaştırır ve iki değer arasında bir fark  
varsa servomotorun komut sinyalini değiştirir.
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Fonksiyon

TVLK'nin şematik gösterimi

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

① Venturi nozulu (isteğe bağlı)
② EASYLAB kontrol bileşeni
③ Gövde

④ Servomotor
⑤ Küt cisim ve sensör tüpleri
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Sipariş kodu
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1

TVLK/250–100/ELAB/FH–VS/200–900 m³/h

Nominal ölçü ........................... 250, küt cisimli 100
Kontrol bileşeni Yüksek hızlı servomotora sahip  EASYLAB 
kontrolörü
Ekipman fonksiyonu Alın hızı transdüseri ile  çeker ocak 
kontrolü
Hava debisi ....................................200 – 900 m³/h

Sipariş örneği
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Çeker ocak kontrolü için EASYLAB'li TVLK

  TVLK – FL  /  250 – 100  /  GK  /  ELAB  /  FH – VS  /  ULZS  /  200 – 900  

       

 Tip
TVLK Plastikten yapılmış VAV terminal ünitesi

 Flanş
 Kayıt yok: yok
FL Her iki uçta flanşlar

 Nominal ölçü
250 – 100 Küt cisim 100
250 – 160 Küt cisim 160
250 – D10 Venturi nozulu D10
250 – D16 Venturi nozulu D16

 Aksesuarlar
 Kayıt yok: yok
GK Her iki uçta karşı flanşlar

 Kontrol bileşeni
ELAB Yüksek hızlı servomotora sahip EASYLAB  

TCU3 kontrolörü

 Ekipman fonksiyonu – çeker ocak  kontrolü
 Alın hızı transdüserine sahip
FH-VS Alın hızı kontrolü

 Sürgülü kapak mesafe sensörüne sahip
FH-DS Lineer kontrol stratejisi
FH-DV Güvenliği optimize edilmiş kontrol stratejisi

 Sahada anahtarlama kontakları için  
kademeli anahtarlar ile 

FH-2P 2 kademeli anahtar
FH-3P 3 kademeli anahtar

 Sinyalizasyonsuz
FH-F Hava debisi sabit değeri

 Genişletme modülleri
 Seçenek 1: Besleme voltajı
 Kayıt yok: 24 V AC
T 230 V AC için EM-TRF
U 230 V AC için EM-TRF-USV, kesintisiz güç  

kaynağı (UPS) sağlar

 Seçenek 2: İletişim arayüzü
 Kayıt yok: yok
L LonWorks FTT-10A için EM-LON
B BACnet MS/TP için EM-BAC-MOD-01
M Modbus RTU için EM-BAC-MOD-01

 Seçenek 3: Otomatik sıfır noktası  
kalibrasyonu

 Kayıt yok: yok
Z Otomatik sıfır noktası kalibrasyonu için EM- 

AUTOZERO Solenoid valf

 Seçenek 4: Işıklandırma
 Kayıt yok: yok
S Kontrol panelini kullanarak aydınlatmanın  

bağlantısını ve ışıkların açılıp/kapanmasını  
sağlayan EM-LIGHT kablolu soket  
(yalnızca EM-TRF veya EM-TRF-USV ile) 

 Çalışma değerleri [m³/h veya l/s]
 Ekipmanın fonksiyonuna bağlı olarak
FH-VS: min – maks
FH-DS: min – maks
FH-DV: min – maks
FH-2P: ₁ / ₂
FH-3P: ₁ / ₂ / ₃
FH-F: ₁

Kullanışlı ilaveler
 EN 14175'e göre kontrol sisteminin  

fonksiyonlarını göstermek için çeker ocak  
kontrolörlerine ait kontrol paneli

BE-SEG-** 2 karakterli ekrana sahip
BE-LCD-01 40 karakterli ekrana sahip

Sipariş kodu
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TVLK-FL/250–D16/GK/TMA/FH/250–700 m³/h

Flanşlar .................................................her iki uçta
Nominal ölçü .................250 Venturi nozulu D16 ile
Aksesuarlar ........................................karşı flanşlar
Kontrol bileşeni .....Yüksek hızlı servomotora sahip  
TCU-LON II
Ekipman fonksiyonu ............................. çeker ocak
Hava debisi ....................................250 – 700 m³/h

Sipariş örneği
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Çeker ocak kontrolü için EASYLAB'li TVLK

      

  TVLK – FL  /  250 – 100  /  GK  /  TMB  /  FH  /  200 – 900  

 Tip
TVLK Plastikten yapılmış VAV terminal ünitesi

 Flanş
 Kayıt yok: yok
FL Her iki uçta flanşlar

 Nominal ölçü [mm]
250 – 100 Küt cisim 100
250 – 160 Küt cisim 160
250 – D10 Venturi nozulu D10
250 – D16 Venturi nozulu D16

 Aksesuarlar
 Kayıt yok: yok
GK Her iki uçta karşı flanşlar

 Kontrol bileşenleri
TMA Yüksek hızlı servomotora sahip
 TCU-LON- II
TMB Yüksek hızlı servomotora (fırçasız motor)  

sahip TCU-LON-II

 Ekipman fonksiyonu
FH Çeker ocak
 Alın hızı transdüseri ile alın hızı kontrolü

 Çalışma değerleri [m³/h veya l/s]
 FH: min – maks

Kullanışlı ilaveler
 EN 14175'e göre kontrol sisteminin  

fonksiyonlarını göstermek için çeker
 ocak  kontrolörüne ait kontrol paneli
BE-TCU-LON-II

Sipariş kodu
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1
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Hava debisi aralıkları

VAV terminal ünitelerinin  
minimum fark basıncı,  
kanal sisteminin  
tasarlanmasında ve hız  
kontrolü içeren fanın  
sınıflandırılmasında  
önemli bir faktördür.

Tüm çalışma koşulları ve  
tüm kontrol üniteleri için  
yeterli kanal basıncı  
sağlanmalıdır. Hız  kontrolü 
için ölçüm  noktaları buna 
göre  seçilmelidir.

Giriş yönü koşulları

Hava debisi hassasiyeti  
Δ, tüm giriş yönü  
koşulları için geçerlidir.

EASYLAB veya TCU-LON II'ye sahip TVLK'ye ait hava debisi aralıkları ve minimum
basınç far kları


① ② ③ ④

∆
Nominal ölçü

∆pst min

l/s m³/h Pa ± %

250-100

55 198 5 5 5 5 10
140 504 15 15 15 15 7
220 792 35 35 35 35 6
360 1296 85 85 85 90 5

250-160

30 108 5 5 5 5 10
80 288 25 25 25 25 7

120 432 50 50 50 50 6
195 702 130 130 130 130 5

250-D10

55 198 5 5 5 5 10
140 504 10 10 10 10 7
220 792 20 20 20 20 6
360 1296 50 50 55 55 5

250-D16

30 108 5 5 5 5 10
80 288 15 15 15 15 7

120 432 30 30 30 30 6
195 702 70 70 75 75 5

① TVLK
② CAK tipi dairesel susturuculu, 50 mm yalıtım kalınlıklı ve 500 mm uzunluklu TVLK
③ CAK tipi dairesel susturuculu, 50 mm yalıtım kalınlıklı ve 1000 mm uzunluklu TVLK
④ CAK tipi dairesel susturuculu, 50 mm yalıtım kalınlıklı ve 1500 mm uzunluklu TVLK

VAV terminal ünitesinin giriş yönünde ek bir düz kanal  
kesiti olmadan, en az 1D merkez çizgi eğrilik yarıçapına  
sahip bir dirsek, hava debisi hassasiyeti üzerinde  
yalnızca ihmal edilebilir bir etkiye sahiptir.

Belirtilen hava debisinin hassasiyeti Δ, VAV terminal  
ünitesinin bir kanal ayrımına monte edilmesi durumunda  
bile elde edilecektir. Bir çeker ocağın kubbe üzerine  
montaj edilmesinin bile herhangi olumsuz bir etkisi  
olmayacaktır.

Dirsek

Δp M

1

D

D

Kanal ayrımı

Δp M

D
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Hava debisi aralıkları

VAV terminal ünitelerinin  
minimum fark basıncı,  
kanal sisteminin  
tasarlanmasında ve hız  
kontrolü içeren fanın  
sınıflandırılmasında  
önemli bir faktördür.

Tüm çalışma koşulları ve  
tüm kontrol üniteleri için  
yeterli kanal basıncı  
sağlanmalıdır. Hız  kontrolü 
için ölçüm  noktaları buna 
göre  seçilmelidir.

Giriş yönü koşulları

Hava debisi hassasiyeti  
Δ, tüm giriş yönü  
koşulları için geçerlidir.

Universal kontrolörüne sahip TVLK'ye ait hava debisi aralıkları ve minimum fark 
basınç değer leri


① ② ③ ④

∆
Nominal ölçü

∆pst min

l/s m³/h Pa ± %

250-100

65 234 5 5 5 5 10
180 648 25 25 25 25 7
290 1044 55 55 55 60 6
360 1296 85 85 85 90 5

250-160

35 126 5 5 5 5 10
100 360 35 35 35 35 7
160 576 90 90 90 90 6
195 702 130 130 130 130 5

250-D10

65 234 5 5 5 5 10
180 648 15 15 15 15 7
290 1044 35 35 35 35 6
360 1296 50 50 55 55 5

250-D16

35 126 5 5 5 5 10
100 360 20 20 20 20 7
160 576 50 50 50 50 6
195 702 70 70 75 75 5

① TVLK
② CAK tipi dairesel susturuculu, 50 mm yalıtım kalınlıklı ve 500 mm uzunluklu TVLK
③ CAK tipi dairesel susturuculu, 50 mm yalıtım kalınlıklı ve 1000 mm uzunluklu TVLK
④ CAK tipi dairesel susturuculu, 50 mm yalıtım kalınlıklı ve 1500 mm uzunluklu TVLK

VAV terminal ünitesinin giriş yönünde ek bir düz kanal  
kesiti olmadan, en az 1D merkez çizgi eğrilik yarıçapına  
sahip bir dirsek, hava debisi hassasiyeti üzerinde  
yalnızca ihmal edilebilir bir etkiye sahiptir.

Belirtilen hava debisinin hassasiyeti Δ, VAV terminal  
ünitesinin bir kanal ayrımına monte edilmesi durumunda  
bile elde edilecektir. Bir çeker ocağın kubbe üzerine  
montaj edilmesinin bile herhangi olumsuz bir etkisi  
olmayacaktır.

Dirsek

Δp M

1

D

D

Kanal ayrımı

Δp M
D



VAV terminal üniteleri
Boyutlandırma

08/2012 – DE/tr

TVLK

1
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Havadan yayılan  
gürültü

Hızlı seçim boyutlandırma  
tabloları, beklenebilen  
oda ses basıncı seviyeleri  
hakkında iyi bir genel  
bakış sağlar. Yaklaşık ara  
değerler enterpole  
edilebilir. Hassas ara  
değerler ve spektrum  
verileri, Easy Product  
Finder tasarım  
programımız ile  
hesaplanabilir.

Nominal ölçü için ilk  
seçim kriterleri, gerçek  
(geri besleme) hava  
debileri min ve maks'tır.  
Seçim boyutlandırma  
tabloları, normal olarak  
kabul edilen yutum  
seviyelerine dayanır. Ses  
basıncı seviyesi, gerekli  
seviyeyi aşarsa daha  
geniş bir hava terminal  
ünitesi ve/veya bir  
susturucu gerekir.

Hızlı seçim: EASYLAB veya TCU-LON-II'li TVLK için 150 Pa fark basıncındaki
ses basıncı  seviyesi

Nominal ölçü


Havadan yayılan gürültü Gövdeden yayılan gürültü
① ② ③ ④ ①
LPA LPA1 LPA2

l/s m³/h dB(A)

250-100

55 198 40 33 29 26 26
140 504 46 38 34 31 33
220 792 47 39 35 31 37
360 1296 48 39 35 32 42

250-160

30 108 37 32 28 25 22
80 288 41 35 31 28 29

120 432 43 37 33 30 32
195 702 49 42 38 35 40

250-D10

55 198 36 28 24 21 24
140 504 42 34 30 27 31
220 792 43 35 31 28 35
360 1296 45 37 33 29 38

250-D16

30 108 33 28 24 22 21
80 288 39 33 30 28 28

120 432 42 36 33 30 31
195 702 47 42 38 36 38

① TVLK
② CAK tipi dairesel susturuculu, 50 mm yalıtım kalınlıklı ve 500 mm uzunluklu TVLK
③ CAK tipi dairesel susturuculu, 50 mm yalıtım kalınlıklı ve 1000 mm uzunluklu TVLK
④ CAK tipi dairesel susturuculu, 50 mm yalıtım kalınlıklı ve 1500 mm uzunluklu TVLK

Hızlı seçim: Universal kontrolörüne sahip TVLK için 150 Pa fark basıncındaki
ses basıncı  seviyesi

Nominal ölçü


Havadan yayılan gürültü Gövdeden yayılan gürültü
① ② ③ ④ ①
LPA LPA1 LPA2

l/s m³/h dB(A)

250-100

65 234 41 34 30 27 27
180 648 46 38 34 31 35
290 1044 47 39 35 31 40
360 1296 48 39 35 32 42

250-160

35 126 38 33 29 26 23
100 360 42 36 32 29 30
160 576 43 37 34 32 32
195 702 49 42 38 35 40

250-D10

65 234 37 30 26 22 25
180 648 43 35 31 28 33
290 1044 44 36 32 29 36
360 1296 48 39 35 32 42

250-D16

35 126 34 29 25 23 22
100 360 41 35 32 29 30
160 576 43 37 34 32 32
195 702 47 42 38 36 38

① TVLK
② CAK tipi dairesel susturuculu, 50 mm yalıtım kalınlıklı ve 500 mm uzunluklu TVLK
③ CAK tipi dairesel susturuculu, 50 mm yalıtım kalınlıklı ve 1000 mm uzunluklu TVLK
④ CAK tipi dairesel susturuculu, 50 mm yalıtım kalınlıklı ve 1500 mm uzunluklu TVLK



VAV terminal üniteleri
Boyutlar ve ağırlıklar – TVLK

08/2012 – 

TVLK

DE/tr

1
– Değişken hava debilerinin kontrolü için VAV  

terminal ünitesi
– Bağlantı boğazı
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Tanım

Dairesel bağlantı boğazlı  
TVLK tipi VAV terminal  
üniteleri

Boyutlar

Ağırlık

Nominal  ölçü
m
kg

250 5,1

TVLK'nin ölçülendirilmiş çizimi

A
IR

Ø250120

39
2

285

~ 80

∼ 
34

0

∼ 300

∼ 420

~ 
34

0

①

①

① Eklenti elemanlarına erişim sağlamak için açıklık  bırakın



VAV terminal üniteleri
Boyutlar ve ağırlıklar – TVLK-FL
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TVLK

1
– Değişken hava debilerinin kontrolü için VAV  

terminal ünitesi
– Kanal sistemine sökülebilir bağlantılar yapmak  

için flanşlara sahip
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Tanım

Flanşlı TVLK Tipi VAV  
terminal üniteleri

Boyutlar

Ağırlık

Nominal  ölçü
m
kg

250 5,7

TVLK-FL'nin ölçülendirilmiş çizimi

A
IR

Ø250120 285

40
0

~ 80
289

319

16
 x

 Ø
10 10

∼ 
34

0

∼ 300

∼ 420

~ 
34

0

①

①

① Eklenti elemanlarına erişim sağlamak için açıklık  bırakın



VAV terminal üniteleri
Teknik şartname

08/2012 – 

TVLK
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1
Aleve dayanıklı plastikten yapılmış dairesel VAV  
terminal üniteleri, değişken hava debisi sistemleri  
ve çeker ocaklar içindir. Hava akışı ile temasta  
bulunan tüm bileşenler plastikten yapıldığı için (iç  
tarafta metal parça yoktur) agresif madde içeren  
emiş havasının hava debisi kontrolüne uygundur.
Kullanıma hazır ünite, mekanik parçalardan ve  
elektronik kontrol bileşenlerinden oluşur. Her  
ünite, küt cisimle kombine şeklinde ya da bir  
Venturi nozulu olarak hava debisinin ölçümü için  
ortalama efektif basınç sensörü ve bir damper  
klapesi içerir. Kontrol bileşenlerinin kablo ve boru  
bağlantıları yapılmış olup fabrika montajlıdır.
3 mm ölçüm deliklerine sahip efektif basınç  
sensörü toza ve kire karşı dirençlidir.
Kanallara uygun bağlantı boğazı DIN 8077'ye  
uygundur.
Damper klapesinin konumu, mil uzatmasında  
dışarıdan gösterilmiştir.
Kapalı klape hava sızdırmazlığı EN 1751, sınıf 4'e  
uygundur.
Gövde hava sızdırmazlığı EN 1751, sınıf C'ye  
uygundur.

Özel nitelikler
– En olumsuz giriş yönü koşullarında bile yüksek  

kontrol hassasiyeti
– 3 mm ölçüm deliklerine sahip sürgülü entegre  

fark basınç sensörü 
 (toza ve kirlenmeye karşı  dirençli)
– Hava akışı ile herhangi metal parça temas  

etmez.
– Fabrikada kurulum veya programlama ve  

aerodinamik fonksiyon testi
– Hava debisi sonradan ölçülebilir ve sahada  

ayarlanabilir; ek ayarlama cihazı veya  
yapılandırma yazılımı gerekebilir.

Malzemeler ve yüzeyler
– UL 94'e göre V-0 alevlenebilirlik sınıfına sahip  

aleve dayanıklı polipropilenden (PP) yapılmış  
gövde ve damper klapesi

– Polipropilenden (PP) yapılmış efektif basınç  
sensörü (küt cisimli veya Venturi nozullu) ve  
düz yatak

– Termoplastik elastomerlerden (TPE) yapılmış  
damper klapesi contası

Teknik bilgiler
– Nominal ölçüler: 250 mm
– Hava debisi aralığı: 30 ila 360 l/s ya da  

108 ila 1296 m³/h arası
– Hava debisi kontrol aralığı: Nominal hava  

debisinin yaklaşık %15 ila 100'ü
– Fark basınç aralığı: 5 – 1000 Pa

Eklentiler
Çeker ocaklar için elektronik EASYLAB kontrolörü  
ile değişken hava debisi kontrolü
– Besleme voltajı 24 V AC
– Hızlı ve kararlı kontrol
– Statik fark basınç ölçümü
– Yüksek hızlı servomotor
– Tak çalıştır iletişim sistemi sayesinde kolay  

devreye alma
– Kontrolör modüler bir sistemdir ve  

genişletilebilir.
– Hava debisi izleme

Seçim verileri
–  ______________________________ [m³/h]
– Δpst ______________________________ [Pa]
– LPA Havadan yayılan gürültü_________ [dB(A)]
– LPA Gövdeden yayılan gürültü _______ [dB(A)]
 

K6 – 1.1 – 12

Standart metin

Bu teknik şartname,  
ürünün birçok uygulama  
için geçerli olan yalnızca  
bir türünü tanımlar. Diğer  
türlere ait metinler, Easy  
Product Finder tasarım  
programımız ile  
oluşturulabilir.



VAV terminal üniteleri
Teknik şartname

08/2012 – DE/tr

TVLK

1 Tip
TVLK Plastikten yapılmış VAV terminal ünitesi

 Flanş
 Kayıt yok: yok

 Nominal ölçü

 Aksesuarlar
 Kayıt yok: yok

 Kontrol bileşeni
ELAB Yüksek hızlı servomotora sahip  

EASYLAB TCU3 kontrolörü

 Ekipman fonksiyonu – çeker ocak  kontrolü
 Alın hızı transdüserine sahip

 Sürgülü kapak mesafe sensörüne sahip

 Sahada anahtarlama kontakları için  
kademeli anahtarlar ile 

 Sinyalizasyonsuz

FL Her iki uçta flanşlar

250 – 100 Küt cisim 100
250 – 160 Küt cisim 160
250 – D10 Venturi nozulu D10
250 – D16 Venturi nozulu D16

GK Her iki uçta karşı flanşlar

FH-VS Alın hızı kontrolü

FH-DS Lineer kontrol stratejisi
FH-DV Güvenliği optimize edilmiş kontrol  

stratejisi

FH-2P 2 kademeli anahtar
FH-3P 3 kademeli anahtar

FH-F Hava debisi sabit değeri

 Genişletme modülleri
 Seçenek 1: Besleme voltajı
 Kayıt yok: 24 V AC

 Seçenek 2: İletişim arayüzü
 Kayıt yok: yok

 Seçenek 3: Otomatik sıfır noktası  
kalibrasyonu

Kayıt yok: yok

 Seçenek 4: Işıklandırma
Kayıt yok: yok

 Çalışma değerleri [m³/h veya l/s]
 Ekipmanın fonksiyonuna bağlı olarak

Kullanışlı ilaveler
 EN 14175'e göre kontrol sisteminin  

fonksiyonlarını göstermek için çeker  
ocak kontrolörlerine ait kontrol paneli

T 230 V AC için EM-TRF
U 230 V AC için EM-TRF-USV, kesintisiz  

güç kaynağı (UPS) sağlar

L LonWorks FTT-10A için EM-LON
B BACnet MS/TP için EM-BAC-MOD-01
Modbus RTU için EM-BAC-MOD-01

Z Otomatik sıfır noktası kalibrasyonu için  
EM-AUTOZERO Solenoid valf

S Kontrol panelini kullanarak  
aydınlatmanın bağlantısını ve ışıkların  
açılıp/kapanmasını sağlayan EM-LIGHT  
kablolu soket (yalnızca EM-TRF veya  
EM-TRF-USV ile) 

FH-VS: min – maks
FH-DS: min – maks
FH-DV: min – maks
FH-2P: ₁ / ₂
FH-3P: ₁ / ₂ / ₃
FH-F: ₁

BE-SEG-** 2 karakterli ekrana sahip
BE-LCD-01 40 karakterli ekrana sahip

K6 – 1.1 – 13

Sipariş seçenekleri

EASYLAB'li TVR



VAV terminal üniteleri
Teknik şartname
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TVLK

DE/tr

1  Tip
TVLK Plastikten yapılmış VAV terminal ünitesi

 Flanş
 Kayıt yok: yok

 Nominal ölçü [mm]

 Aksesuarlar
 Kayıt yok: yok

 Kontrol bileşenleri

FL Her iki uçta flanşlar

250 – 100 Küt cisim 100
250 – 160 Küt cisim 160
250 – D10 Venturi nozulu D10
250 – D16 Venturi nozulu D16

GK Her iki uçta karşı flanşlar

TMA Yüksek hızlı servomotora sahip
 TCU- LON-II
TMB Yüksek hızlı servomotora
 (fırçasız  motor) sahip TCU-LON-II

 Ekipman fonksiyonu

 Çalışma değerleri [m³/h veya l/s]

Kullanışlı ilaveler
 EN 14175'e göre kontrol sisteminin  

fonksiyonlarını göstermek için çeker  
ocak kontrolörüne ait kontrol paneli

FH Çeker ocak
 Alın hızı transdüseri ile alın hızı kontrolü

 FH: min – maks

BE-TCU-LON-II

K6 – 1.1 – 14

Sipariş seçenekleri

TCU-LON II'li TVLK
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VAV terminal ünitelerine
ait  ikincil susturucular
CAK Tipi

1

Agresif ortama yönelik emiş havası sistemlerinin dairesel kanallarında gürültünün  
azaltılması için dairesel kesitli plastik susturucular

 ■ Yutum malzemesi; Alman TRGS 905 (Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar)  
ve 97/69/EG AB direktifine göre doğada çözünür ve dolayısıyla hijyenik olarak  
güvenli olan RAL kalite işaretli alev almaz maden yünüdür.

 ■ En çok 20 m/s'ye kadar hava hızlarıyla aşınmaya karşı koruma sağlayan  
dokusuz cam elyaf kumaşla kaplı maden yünü

 ■ DIN 4102'ye göre B1 yapı sınıfındaki aleve dayanıklı polipropilenden (PPs)  
yapılmış gövde ve perfore iç kanallar

 ■ DIN 8077 veya DIN 8078'e göre dairesel kesitli kanallara uygun bağlantı  
boğazına sahip konstrüksiyon türü

 ■ EN ISO 7235'e göre test edilmiş yutum miktarı
 ■ Gövde hava sızdırmazlığı EN 15727, sınıf D'ye uygun

İsteğe bağlı ekipman ve aksesuarlar
 ■ Her iki uçta flanşlara sahip

CAK 1.2 –

X XCAKtestregistrierung

K6 – 1.2 – 1

Kontamine havaya yönelik plastik yapıya sahip,
tüm  dairesel kesitli VAV terminal ünitelerine ve CAV 
kon trolörlerine uygun, dairesel kanallarda gürültünün 
azal tılması için



VAV terminal ünitelerine ait ikincil susturucular
Genel bilgiler
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CAK

1
Tip

CAK Genel bilgiler 1.2 – 2
Sipariş kodu 1.2 – 3
Boyutlar ve ağırlıklar – CAK 1.2 – 4
Boyutlar ve ağırlıklar – CAK/.../VF2 1.2 – 5
Teknik şartname 1.2 – 6

Uygulama
– İklimlendirme sistemlerinin dairesel  

kanallarında gürültünün azaltılması için  
CAK Tipi dairesel kesitli plastik susturucular

– Kontamine havaya uygun
– TVRK ve TVLK Tipi hava terminal ünitelerinin  

havadan yayılan gürültüsünün azaltılması için
– Fandan gelen gürültünün azaltılması için

Türler
– CAK: Dairesel susturucu
– VF2: Her iki uçta flanşlı dairesel susturucu

Nominal ölçüler
– 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Aksesuarlar
– GZ: Her iki uçta karşı flanşlar

Özel nitelikler
– EN ISO 7235'e göre test edilmiş yutum miktarı
– Yutum malzemesi alev almazdır.

Parçalar ve özellikleri
– Gövde
– Perfore iç gövde
– Yutum malzemesi

Konstrüksiyon özellikleri
– Dairesel gövde
– DIN 8077'ye veya DIN 8078'e göre dairesel  

kanallara uygun bağlantı boğazı
– Maksimum çalışma basıncı 1000 Pa
– Çalışma sıcaklığı 10 ila 100 °C arası

Malzemeler ve yüzeyler
– DIN 4102'ye göre B1 yapı sınıfındaki aleve  

dayanıklı polipropilenden (PPs) yapılmış gövde  
ve perfore iç kanallar

– Kaplama malzemesi maden yünüdür.

Maden yünü
– DIN 4102'ye uygun, yangın sınıfı A2, alev almaz
– RAL kalite işareti RAL-GZ 388
– Alman TRGS 905 (Tehlikeli Maddeler için  

Teknik Kurallar) ve 97/69/EG AB direktifine  
göre doğada çözünür

– En çok 20 m/s'ye kadar hava hızlarıyla  
aşınmaya karşı koruma olarak dokusuz cam  
elyaf kumaşla kaplı

– Mantarların ve bakterilerin oluşmasını önler

Standartlar ve kılavuzlar
– EN ISO 7235'e göre test edilmiş yutum miktarı
– Gövde hava sızdırmazlığı EN 15727, sınıf D'ye  

uygun

Bakım
– Yapısı ve kullanılan malzemeler aşınmaya  

maruz kalmadığı için bakım gerektirmez.
 

Temel bilgiler ve tanımlar 1.5 – 1

Sayfa

K6 – 1.2 – 2

Tanım

CAK Tipi dairesel  
susturucu



VAV terminal ünitelerine ait ikincil susturucular
Sipariş kodu
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CAK

1

CAK/200×1000

Nominal ölçü .............................................200 mm
Uzunluk ...................................................1000 mm
Bağlantı tipi ....................................bağlantı boğazı

Sipariş örneği

K6 – 1.2 – 3

CAK

    

  CAK  /  160×1000  /  GZ  /  VF2  

 Tip
CAK  Dairesel susturucu

 Nominal ölçü [mm]
110
125
160
200
250
315
400

 Uzunluk [mm]
500
1000
1500

 Karşı flanş
 Kayıt yok: yok
GZ her iki uçta (yalnızca VF2)

 Bağlantı tipi
 Kayıt yok: bağlantı boğazı
VF2 Her iki uçta flanşlar

Sipariş kodu



VAV terminal ünitelerine ait ikincil susturucular
Boyutlar ve ağırlıklar – CAK

08/2012 – DE/tr

CAK

1
– Gürültünün azaltılması için dairesel kesitli  

susturucu
– Bağlantı boğazı

Bakım
– Yapısı ve kullanılan malzemeler aşınmaya  

maruz kalmadığı için bakım gerektirmez.
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Uygulama

Boyutlar

Boyutlar

Nominal  ölçü
ØD ØD3

mm
110 110 200
125 125 225
160 160 250
200 200 280
250 250 355
315 315 415
400 400 500

Ağırlık

Nominal  
ölçü

500 1000 1500
m
kg

110 1,8 3,3 4,7
125 2,2 4,1 5,9
160 2,6 4,7 6,8
200 3,2 5,8 8,5
250 4,3 7,6 10,9
315 4,6 8,6 12,5
400 5,2 9,3 13,4

Boyutlar

Nominal  
uzunluk

L L1

mm
500 595 495

1000 1095 995
1500 1595 1495

CAK'nin ölçülendirilmiş çizimi

Ø
D

Ø
D
₃

L

L₁



VAV terminal ünitelerine ait ikincil susturucular
Boyutlar ve ağırlıklar – CAK/.../VF2
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CAK

1
– Gürültünün azaltılması için dairesel kesitli  

susturucu
– Kanal sistemine sökülebilir bağlantılar yapmak  

için flanşlara sahip

Bakım
– Yapısı ve kullanılan malzemeler aşınmaya  

maruz kalmadığı için bakım gerektirmez.
 

K6 – 1.2 – 5

Uygulama

Boyutlar

Boyutlar

Nominal  
ölçü

ØD ØD3 ØD1 ØD2 n
T

mm mm
110 110 200 150 170 8 8
125 125 225 165 185 8 8
160 160 250 200 230 8 8
200 200 280 240 270 8 8
250 250 355 290 320 12 8
315 315 415 350 395 12 10
400 400 500 445 475 16 10

Ağırlık

Nominal  
ölçü

500 1000 1500
m
kg

110 2,1 3,6 5,0
125 2,5 4,4 6,2
160 3,0 5,1 7,2
200 3,6 6,2 8,9
250 4,9 8,2 11,5
315 5,3 9,3 13,7
400 6,8 10,9 15,0

Boyutlar

Nominal  
uzunluk

L L1

mm
500 595 495

1000 1095 995
1500 1595 1495

CAK/.../VF2'nin ölçülendirilmiş çizimi

Ø
D

Ø
D
₃

L

L₁

n x Ø10
T

ØD₂

ØD₁



VAV terminal ünitelerine ait ikincil susturucular
Teknik şartname
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CAK

1
Agresif ortama maruz kalan emiş havası  
sistemlerinde kullanılmaya yönelik dairesel kesitli  
plastik susturucular, plastik kanallarda havadan  
yayılan gürültüyü azaltır (yutum prensibi).
Yutum miktarı, EN ISO 7235'e göre test edilmiştir.
Yutum malzemesi, RAL kalite işareti
RAL- GZ 388'e sahip maden yünüdür.
Kanallara uygun bağlantı boğazı DIN 8077'ye  
uygundur.
Gövde hava sızdırmazlığı EN 15727,
sınıf D'ye  uygundur.

Özel nitelikler
– EN ISO 7235'e göre test edilmiş yutum miktarı
– Yutum malzemesi alev almazdır.

Malzemeler ve yüzeyler
– DIN 4102'ye göre B1 yapı sınıfındaki aleve  

dayanıklı polipropilenden (PPs) yapılmış gövde  
ve perfore iç kanallar

– Kaplama malzemesi maden yünüdür.

Maden yünü
– DIN 4102'ye uygun, yangın sınıfı A2, alev almaz
– RAL kalite işareti RAL-GZ 388
– Alman TRGS 905 (Tehlikeli Maddeler için  

Teknik Kurallar) ve 97/69/EG AB direktifine  
göre doğada çözünür

– En çok 20 m/s'ye kadar hava hızlarıyla  
aşınmaya karşı koruma olarak dokusuz cam  
elyaf kumaşla kaplı

– Mantarların ve bakterilerin oluşmasını önler
 

 Tip
CAK  Dairesel susturucu

 Nominal ölçü [mm]

 Uzunluk [mm]

110
125
160
200
250
315
400

500
1000
1500

 Karşı flanş
 Kayıt yok: yok

 Bağlantı tipi
 Kayıt yok: bağlantı boğazı

GZ her iki uçta (yalnızca VF2)

VF2 Her iki uçta flanşlar

K6 – 1.2 – 6

Tanım

Bu teknik şartname,  
ürünün birçok uygulama  
için geçerli olan yalnızca  
bir türünü tanımlar. Diğer  
türlere ait metinler, Easy  
Product Finder tasarım  
programımız ile  
oluşturulabilir.

Sipariş seçenekleri
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 ■ Ürün seçimi
 ■ Ana boyutlar
 ■ Tanımlar
 ■ Sistem yutumu için düzeltme değerleri
 ■ Ölçüler
 ■ Boyutlandırma ve boyutlandırma örneği
 ■ Fonksiyon
 ■ Çalışma modları

 1.3 –

X X testregistrierung

K6 – 1.3 – 1
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Ürün seçimi

K6 – 1.3 – 2

Tipi
LVC TVR TVJ TVT TZ-Silenzio TA-Silenzio TVZ TVA TVM TVRK TVLK TVR-Ex

Sistem türü
Üfleme havası ● ● ● ● ● ● ● ●
Emiş havası ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Çift kanal (üfleme havası) ●
Kanal bağlantısı, fan ucu
Dairesel ● ● ● ● ● ● ● ●
Dikdörtgen kesitli ● ● ● ●
Hava debisi aralığı
Azami[m³/h] 1080 6050 36360 36360 3025 3025 6050 6050 6050 6050 1295 6050
Azami [l/s] 300 1680 10100 10100 840 840 1680 1680 1680 1680 360 1680
Hava kalitesi
Filtreli ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Ofis emiş havası ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Kirli ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
Kontamine ● ●
Kontrol fonksiyonu
Değişken ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Sabit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Min/Maks ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Basın kontrolü ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Yöneten / Yönetilen ● ● ● ● ● ● ● ● Yöneten ● ● ●
Kapalı mod
Kaçak ●
Düşük sızıntı ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Akustik koşullar
Yüksek < 40 dB(A) ○ ○ ● ● ● ● ○
Düşük < 50 dB (A) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Diğer fonksiyonlar

Hava debisinin ölçümü ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Özel alanlar

Patlayıcı ortamlara sahip alanlar ●

Laboratuarlar, temiz odalar, 
ameliyathaneler 
(EASYLAB, TCU-LON II)

● ● ● ● ● ● ●

● Mümkün

○ Belli şartlar altında mümkündür: Sağlam ünite türü ve/veya belirli kontrol bileşeni (eklenti) ya da kullanışlı ek bir ürün
Mümkün değil



Değişken hava debisi kontrolü – VARYCONTROL
Temel bilgiler ve tanımlar

08/2012 – DE/tr

1
ØD [mm]
Paslanmaz çelikten yapılmış VAV terminal  üniteleri: 
Bağlantı boğazının dış çapı
Plastikten yapılmış VAV terminal üniteleri: 
Bağlantı  boğazının iç çapı

ØD₁ [mm]
Flanşların diş açıklık dairesi çapı

ØD₂ [mm]
Flanşların dış çapı

ØD₄ [mm]
Flanşların vida deliklerinin iç çapı

L [mm]
Bağlantı boğazı dâhil ünitenin uzunluğu

L₁[mm]
Gövdenin veya akustik kaplamanın uzunluğu

W [mm]
Kanalın genişliği

B₁ [mm]
Hava kanalı profilinin vida deliği aralığı (yatay)

B₂ [mm]
Hava kanalı profilinin dış boyutu (genişlik)

B₃ [mm]
Cihazın genişliği

H [mm]
Kanal yüksekliği

H₁ [mm]
Hava kanalı profilinin vida deliği aralığı (dikey)

H₂ [mm]
Hava kanalı profilinin dış boyutu (yükseklik)

H₃ [mm]
Ünite yüksekliği

n [ ]
Flanş vida deliklerinin sayısı

T [mm]
Flanş kalınlığı

m [kg]
Asgari gerekli eklenti elemanları (örneğin,  
Compact kontrolörü) dâhil ünite ağırlığı
 

fm [Hz]
Oktav bant merkez frekansı

LPA [dB(A)]
Sistem yutumu dikkate alınarak, VAV terminal  
ünitesine ait havadan yayılan gürültünün A-ağırlıklı  
ses basıncı seviyesi

LPA1 [dB(A)]
Sistem yutumu dikkate alınarak, ikincil susturuculu  
VAV terminal ünitesine ait havadan yayılan  
gürültünün A-ağırlıklı ses basıncı seviyesi

LPA2 [dB(A)]
Sistem yutumu dikkate alınarak, VAV terminal  
ünitesine ait gövdeden yayılan gürültünün A- 
ağırlıklı ses basıncı seviyesi

LPA3 [dB(A)]
Sistem yutumu dikkate alınarak, akustik kaplamalı  
VAV terminal ünitesine ait gövdeden yayılan  
gürültünün A-ağırlıklı ses basıncı seviyesi

nom [m³/h] ve [l/s]
Nominal hava debisi (%100)

 [m³/h] ve [l/s]
Hava debisi

Δ [± %]
Referans değere göre hava debisi toleransı

Δsıcak [± %]
Çift kanallı terminal ünitelerinin sıcak hava  
debisine ait hava debisi toleransı

ΔPst [Pa]
Statik basınç farkı

ΔPst min [Pa]
Statik basınç farkı, minimum
 

K6 – 1.3 – 3

Ana boyutlar

Tanımlar

Gürültünün tanımı

LPA

①②

① Havadan yayılan gürültü
② Gövdeden yayılan gürültü

Statik basınç farkı



∆pst
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Hızlı seçim boyutlandırma  
tabloları, ses basıncı  
seviyelerinin hem  
havadan yayılan gürültü  
için hem de gövdeden  
yayılan gürültü için bir  
odada beklenebileceğini  
göstermektedir. Belirli bir  
hava debisi ve fark  basıncı 
için, bir odadaki  ses 
basıncı seviyesi,  ürünlerin 
ses gücü  seviyesinden ve 
sahadaki  yutum ve 
yalıtımdan  kaynaklanır. Bu 
nedenle  genel olarak 
kabul edilen  yutum ve 
yalıtım değerleri  
tablolarda bulunmaktadır. 
Kanal sistemi boyunca  
havanın dağılımı, yön  
değiştirmeler, son  
yansıma ve odanın ses  
yutumunun hepsi  
havadan yayılan  
gürültünün ses basıncı  
seviyesini etkiler. Tavan  
yalıtımı ve odanın ses  
yutumu, gövdeden yayılan  
gürültünün ses basıncı  
seviyesini etkiler.

Akustik hızlı seçime  
yönelik düzeltme  
değerleri

Kanal sistemindeki  
dağıtıma ait düzeltme  
değerleri, herhangi bir  
CAV kontrolörüne atanan  
difüzörlerin sayısına  
bağlıdır. Sadece bir  
difüzör varsa (varsayım:  
140 l/s veya 500 m³/h),  
herhangi bir düzeltmeye  
gerek yoktur.

Sistemin ses yutum  
değerleri için bir yön  
değiştirme (örneğin,  
difüzörün plenum  
kutusunun yatay  
bağlantısında bulunan)  
dikkate alınmıştır. Plenum  
kutusunun dikey  
bağlantısında bu sistem  
yutumu etkili değildir. Ek  
dirsekler, ses basıncı  
seviyelerinin daha düşük  
olmasına yol açar.

Havadan yayılan gürültünün hesaplanması için VDI 2081'e göre oktav başına sistem yutumu

Merkez frekans  
[Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
ΔL
dB

Yön değiştirme 0 0 1 2 3 3 3 3
Son yansıma 10 5 2 0 0 0 0 0
Odanın ses  

yalıtımı 5 5 5 5 5 5 5 5

Havadan yayılan gürültüyü hesaplamak için kullanılan,
kanal sistemindeki dağılıma ait oktav  düzeltmesi
 [m³/h] 500 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000

[l/s] 140 280 420 550 700 840 1100 1400
[dB] 0 3 5 6 7 8 9 10

Havadan yayılan gürültünün ses basıncı seviyesini azaltma

①

②
③④⑤

① VAV terminal ünitesi
② Kanal sistemi içinde dağıtım
③ Yön değiştirme

④ Son yansıma
⑤ Tavan yalıtımı

Gövdeden yayılan gürültünün hesaplanması için oktav düzeltmesi

Merkez frekans  
[Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
ΔL
dB

Tavan yalıtımı 4 4 4 4 4 4 4 4
Odanın ses  

yalıtımı 5 5 5 5 5 5 5 5
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Ölçüler

Havadan yayılan  
gürültü ve gövdeden  
yayılan gürültüye ait  
akustik veriler,  
EN ISO 5135'e göre  
belirlenir. Tüm  
ölçümler,  
EN ISO 3741'e uygun  
bir yankılama odasında  
yapılır. 

Havadan yayılan gürültünün ölçülmesi

Δpst

LPA



①

③

② ⑤⑤④

① Yankılama odası
② VAV terminal ünitesi
③ Mikrofon

④ Fan
⑤ Susturucu

Gövdeden yayılan gürültünün ölçülmesi

Δpst

LPA2



①

③

②

⑤④

① Yankılama odası
② VAV terminal ünitesi
③ Mikrofon

④ Fan
⑤ Susturucu
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Bu katalog, VAV terminal üniteleri için uygun hızlı  
seçim boyutlandırma tabloları sağlar.
Tüm nominal ölçüler için havadan yayılan  
gürültüye ve gövdeden yayılan gürültüye ait ses  
basıncı seviyeleri belirtilmiştir. İlaveten genel  
olarak kabul edilen yutum ve yalıtım değerleri  
bulunmaktadır.
Diğer hava debileri ve fark basınçlarına ait  
boyutlandırma verileri, Easy Product Finder  
tasarım programını kullanarak hızlı ve hassas bir  
şekilde belirlenebilir.
 

Verilen bilgiler
maks = 280 l/s (1010 m3/h)
Δpst = 150 Pa
Odadaki gerekli ses basıncı seviyesi 30 dB(A)

Boyutlandırma
TVZ-D/200
Havadan yayılan gürültü LPA = 23 dB(A)
Gövdeden yayılan gürültü LPA = 24 dB(A)

Odadaki ses basıncı seviyesi = 27 dB(A)
(terminal ünitesi, odanın asma tavanına monte  
edildiği için logaritmik toplamdan sonra)
 

Bu katalogun  
yardımıyla boyutlan
dırma seçimi

Boyutlandırma örneği

Easy Product Finder

Easy Product Finder,  
projeye özgü  verilerinizi 
kullanarak  ürünleri  
boyutlandırmanızı  
sağlar.

Easy Product Finder  
programını web  
sitemizde bulabilirsiniz.
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Hava debisi kontrolü
Hava debisi, kapalı bir devrede kontrol edilir.  
Kontrolör, efektif basınç ölçümünden kaynaklanan  
gerçek (geri besleme) değeri transdüserden alır.  
Çoğu uygulama için referans değer, bir oda  
sıcaklık kontrolöründen gelir. Kontrolör, gerçek  
(geri besleme) değer ile referans değeri  
karşılaştırır ve iki değer arasında bir fark varsa  
servomotorun komut sinyalini değiştirir.

Kanal basınç değişikliklerin düzeltilmesi
Kontrolör, örneğin diğer ünitelerde hava debisi  
değişikliklerinden dolayı oluşabilen kanal  
basıncındaki değişiklikleri tespit edip düzeltir.  
Bundan dolayı basınç değişiklikleri oda sıcaklığını  
etkilemeyecektir.

Değişken hava debisi sınırlama
Eğer giriş sinyali değişirse kontrolör, hava debisini  
yeni referans değere ayarlar. Değişken hava  debisi 
aralığı sınırlıdır yani, bir minimum değeri ve  bir 
maksimum değeri vardır. Bu kontrol stratejisi,  
örneğin kanalın kapatılmasıyla manüel olarak  
devre dışı bırakılabilir (override).
 

Fonksiyon

Çalışma modları Tekil çalıştırma

+ -

t

Yönetilen (slave) çalışması (yöneten: master)

+ -

t

+ -

Kontrol devresi

+ -


①

④ ③

②

① Efektif basınç transdüseri
② Servomotor
③ Hava debisi kontrolörü
④ Referans değer sinyali

Kontrol şeması

①

②

min

max

Setpoint adjuster

Vo
lu

m
e 

flo
w

① Üfleme havası
② Emiş havası

Sabit değer

+ -

Yönetilen çalışması (yönetilen: slave)

+ -

t

+ -
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2 Hava yönetimi kontrol sistemleri
TROX kontrol sistemleri/LABCONTROL; laboratuar, temiz oda ve hastane gibi kritik  
alanlarda güvenli ve enerji tasarruflu hava yönetimi için isteğe göre özel çözümler 
üreten  bileşenlerdir. Hızlı yanıt verebilen kontrol devrelerinden dolayı çeker ocaklar ve oda  
basıncı kontrolü için kullanılabilirler. Kompleks oda dengeleme fonksiyonları ve oda  izleme 
fonksiyonları benzer şekilde mümkündür.

2.1 Kontrolör Tip Sayfa

Çok zorlu kontrol mühendisliği 
görevle rine yönelik EASYLAB 
kontrolörleri

EASYLAB  TCU3 2.1 – 1

EASYLAB sisteminin genişletilmesine  
yönelik adaptör modülü TAM 2.1 – 29

Çok zorlu kontrol mühendisliği 
görevle rine ait LON kontrolörü TCULONII 2.1 – 41

2.2 İzleme sistemleri

Hava debilerinin izlenmesi için TFM1 2.2 – 1

Fark basıncın, hava debisinin veya alın  
hızının izlenmesine yönelik TFM2/TPM 2.2 – 7

2.3 Genişletme modülleri

EASYLAB kontrolörleri ve adaptör  
modüllerine yönelik LonWorks arayüzü EMLON 2.3 – 1

EASYLAB kontrolörleri ve adaptör 
modüllerine yönelik BACnet ve Modbus 
arayüzü

EMBAC MOD 2.3 – 21
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2.3 Genişletme modülleri Tip Sayfa

EASYLAB‘in 230 V şebekeye  bağlantısına 
yönelik EMTRF 2.3 – 43

EASYLAB‘in 230 V şebekeye bağlantısı
 ve kesintisiz güç kaynağı için EM TRFUSV 2.3 – 47

EASYLAB için otomatik sıfır noktası
kali brasyonu EM AUTOZERO 2.3 – 53

Aydınlatmanın EASYLAB çeker ocak  
kontrolörüne kolay bağlantısı için EMLIGHT 2.3 – 57

2.4 Sensör sistemleri

EASYLAB ve TCU-LON-II çeker ocak  
kontrolörleri için VSTRD 2.4 – 1

EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine  
yönelik DSTRD01 2.4 – 7

EASYLAB ve TCU-LON-II ile birlikte
fark  basıncının kaydedilmesi ve kontrol 
edil mesine yönelik 

Fark basınç 
trans düserir 2.4 – 15
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2.5 Kontrol panelleri Tip Sayfa

EASYLAB çeker ocak kontrolörleri
veya  oda kontrolörleri için metin ekranı BELCD01 2.5 – 1

EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine  
yönelik BESEG 2.5 – 11

TCU-LON-II çeker ocak kontrolörleri için BETCULONII 2.5 – 19

2.6 Yapılandırma yazılımı

EASYLAB bileşenlerinin devreye alın ması 
ve tanılaması için EasyCo nnect 2.6 – 9

TFM ve TPM‘nin devreye alınması  
tanılanması için MConnect 2.6 – 5

TCU-LON-II eklentisi: TCU-LON-II‘nin  
devreye alınması ve tanılamasına 
yönelik  yapılandırma yazılımı

TCULONII
eklen tisi 2.6 – 1

2.7 Temel bilgiler ve tanımlar

Hava yönetimi kontrol sistemleri 2.7 – 1



Batarya takımına sahip  tür

Laboratuarlar için

Hastaneler için

Yarı-iletken üretimi gibi  temiz 
odalar için
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Kontrolör
EASYLAB TCU3 Tipi

2

Zorlu kontrol görevlerine yönelik tak-çalıştır iletişim sağlayan ayrıca elektrik bağlantısı  
ve devreye alması kolay olan elektronik kontrolör

 ■ Laboratuarlar, temiz odalar, hastane koğuşları ve ofisler için maksimum kontrol  
rahatlığı

 ■ Tek bir kaynaktan tüm oda çözümleri için mükemmel sistem
 ■ Çeker ocaklar için üfleme havası, emiş havası ve basıncının talebe göre ve  

hızlı yanıt verebilen kontrolü
 ■ Devreye alma sihirbazı ve Bluetooth adaptörüyle etkileşimli yapılandırma  

yazılımı
 ■ Kolay kablo bağlantısı için tak-çalıştır iletişim kablosu
 ■ Uyarlanabilir kontrol panelleri ve birçok özel fonksiyon, bağımsız çalışma  

modları ve kontrol stratejilerine olanak sağlar.
 ■ EN 14175'e göre çeker ocak kontrolü ve izlemesi

Genişletme seçenekleri
 ■ Şebeke bağlantısı (230 V)
 ■ LonWorks, BACnet veya Modbus standart merkezi bina yönetim sistemi  

arayüzleri ile genişletme modülleri
 ■ Uzun vadeli sağlamlık sağlamak ve bakımı azaltmak için otomatik sıfır noktası  

kalibrasyonu
 ■ Çeker ocaklar ve oda kontrolü için kontrol panelleri

Dışarıdan bağlantılar

X XEASYLAB TCU3 testregistrierung

K6 –  2.1 – 1

Çok zorlu kontrol mühendisliği görevlerine yönelik  
EASYLAB kontrolörleri
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Tip

EASYLAB TCU3 Genel bilgiler  2.1 – 2
Sipariş kodu  2.1 – 6
Ekipman fonksiyonları – Çeker ocak kontrolü  2.1 – 9
Ekipman fonksiyonları – Oda kontrolü  2.1 – 17
Oda yönetimi fonksiyonu  2.1 – 21
Teknik şartname – Çeker ocak kontrolü  2.1 – 24
Teknik şartname – Oda kontrolü  2.1 – 26

Temel bilgiler ve tanımlar 2.7 – 1

Sayfa

K6 –  2.1 – 2

Çeker ocak, emiş havası, üfleme havası ve basınç kontrolüne yönelik EASYLAB sistem çözümü

Δp
LonWorks / BACnet / Modbus / Switch contacts

BMS

Fume cupboard 1

Communication
cable

Room management function (RMF)
(RMF)

Room control panel

Fume cupboard 2 Fume cupboard 3 ... n
Fume
hood

ON /
OFF
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Genel bilgiler
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EASYLAB TCU3

2

Uygulama
– Laboratuarlarda üfleme ve emiş havası için ve  

çeker ocaklarda hava debisinin kontrolü için  
kullanılan EASYLAB TCU3 Tipi elektronik  
kontrolör, hava terminal üniteleri için bir eklenti  
elemanı olarak da kullanılabilir.

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

– Odanın üfleme ve emiş havasının ve çeker  
ocaklar için hava debisinin hızlı ve sağlam  
kontrolü

– Çeker ocak kontrolü, her markadaki çeker  
ocaklar için EN 14175, bölüm 6'ya göre test  
edilmiştir.

– Kontrolörler, bağımsız olarak ya da bütün bir  
oda çözümü için diğer kontrollerle birlikte  
kullanılabilir.

– Odalardaki hava debisi kontrolüne yönelik  
sistem çözümü (oda dengesi)

– Laboratuarlar gibi emiş havası yönetimli alanlar  
için

– Temiz odalar gibi üfleme havası yönetimli  
alanlar için

– Ek hava debilerinin oda dengesine  
entegrasyonu için çeşitli seçenekler

– Fark basıncı ve hava debisinin kaskadı olarak  
oda basıncı kontrolü veya kanal basıncı  
kontrolü

– Merkezi bina yönetim sistemi arayüzleri,  
0 – 10 V voltaj sinyalleri ya da LonWorks,  
BACnet, Modbus için genişletme modüllerine  
sahip

Ekipman fonksiyonları
Çeker ocak kontrolü
– FH-VS: Alın hızı transdüseri – alın hızı kontrolü
– FH-DS: Sürgülü kapak mesafe sensörü – lineer  

kontrol stratejisi
– FH-DV: Sürgülü kapak mesafe sensörü –  

güvenliği optimize edilmiş kontrol stratejisi
– FH-2P: Sahada anahtarlama kontakları için 2  

kademeli anahtarlar ile
– FH-3P: Sahada anahtarlama kontakları için 3  

kademeli anahtarlar ile
– FH-F: Hava debisi sabit değeri

Oda kontrolü
Laboratuarlar için emiş havası yönetimli sistem
– RS/LAB: Üfleme havası kontrolü
– RE/LAB: Emiş havası kontrolü
– PC/LAB: Fark basınç kontrolü (üfleme havası)

Temiz odalar için üfleme havası yönetimli sistem
– RS/CLR: Üfleme havası kontrolü
– RE/CLR: Emiş havası kontrolü
– PC/CLR: Fark basınç kontrolü (emiş havası)

Eklentiler
Genişletme modülleri fabrika montajlıdır ya da  
sonradan takılabilir.
– T: EM-TRF, kontrolörü 230 V AC şebeke  

voltajına bağlamak için kullanılan güç kaynağı  
ünitesi 

– U: EM-TRF-USV, kontrolörü 230 V AC şebeke  
voltajına bağlamak ve kesintisiz güç temin  
etmek için kullanılan güç kaynağı ünitesi

– Z: EM-AUTOZERO, sağlam ve uzun vadeli  
hava debisi ölçümünün yanında bakımı  
azaltmak için kullanılan otomatik sıfır noktası  
kalibrasyonu

– L: EM-LON, LonWorks FTT-10A arayüzü
– B: EM-BAC-MOD-01, BACnet MS/TP için  

yapılandırılmış arayüz
– M: EM-BAC-MOD-01, Modbus RTU için  

yapılandırılmış arayüz
– S: EM-LIGHT, kontrol panelini kullanarak  

aydınlatmanın bağlantısını ve ışıkların açılıp/ 
kapanmasını (230 V) sağlayan kablolu soket

Kullanışlı ilaveler
– BE-SEG-**: Çeker ocak kontrolü için kontrol  

paneli
– BE-LCD-01: Çeker ocak kontrolü ve oda  

kontrolü için kontrol paneli
– TAM: Çeker ocak kontrolü ve oda kontrolü ile  

merkezi bina yönetim sistemi arasında bir  
arayüz olarak adaptör modülü

– Fark basınç transdüseri: Oda basıncı kontrolü  
ve kanal basıncı kontrolü için statik fark basınç  
transdüseri

– EasyConnect: EASYLAB bileşenlerini devreye  
alma ve tanılama için kullanılan yapılandırma  
yazılımı

Özel nitelikler
– Otomatik kontrolör tanımlamalı tak-çalıştır  

iletişim sistemi; bileşen adresleme gerekli değil
– Fonksiyonel genişletmeye yönelik modüler  

sistem
– Kontrolör gövdesinin dışında soketler ve durum  

ekranları
– Çeker ocak ve oda için uyarlanabilir kontrol  

panelini kullanarak projeye özgü düzenlemeler  
mümkündür.

– Projeye özgü düzenlemeler, yapılandırılabilir  
özel fonksiyonlar, izleme ve alarm  
sinyalizasyonu ile yapılabilir.

– Sistemin fonksiyonlarının ve bağlantılı  
sensörlerin kalıcı olarak izlenmesi

– Çok kolay devreye alma, yapılandırma  
değişiklikleri ve tanılama

– Oda ayarlarının merkezi yapılandırılması ve  
kalıcı sinyalizasyonu (oda yönetimi fonksiyonu)

– EasyConnect yapılandırma yazılımı, etkileşimli  
ve kablosuz çalışmayı mümkün kılar.

– Fabrikada test edilmiş ve projeye özgü  
parametrelere göre yapılandırılmıştır.
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EASYLAB TCU3  
kontrolörü
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Parçalar ve özellikleri
– Hava terminal ünitelerine ait bir eklenti elemanı  

olarak devreye almaya hazır kontrolör
– Hızlı gerçek (geri besleme) değer ölçümü için  

statik fark basınç transdüseri
– Yüksek hızlı ve yüksek hassasiyetli  

servomotorda 90° için çalışma süresi  
3 saniyedir.

– Kalıcı belleğe kaydedilmiş program ve sistem  
verilerine sahip mikroişlemci sistemi

– Besleme voltajı bağlantısına yönelik çift sıralı  
klemens blokları

– İki kontrol paneline ait bağlantılar
– İletişim hattının soketle ve vidalı klemenslerle  

bağlantısı
– Vidalı klemenslere sahip dijital çıkışlar
– Vidalı klemenslere veya sokete sahip dijital  

girişler
– Vidalı klemenslere veya sokete sahip analog  

girişler
– Vidalı klemenslere veya sokete sahip analog  

çıkışlar (servomotor)
– İletişim hattına ait entegre dirençli bağlantı  

terminali
– Gövdenin her iki tarafındaki alarm gösterge  

ışıkları
– Durum gösterge ışıkları (kullanılabilirlik sinyali,  

iletişim ve dirençli bağlantı terminali)
– FH-VS ekipman fonksiyonu: Çeker ocaklardaki  

alın hızını ölçmeye yönelik VS-TRD alın hızı  
transdüseri

– FH-DS, FH-DV ekipman fonksiyonu: Bir çeker  
ocağın sürgülü kapak konumunu algılamaya  
yönelik DS-TRD-01 sürgülü kapak mesafe  
sensörü

Konstrüksiyon özellikleri
– Bir gövde içinde ana baskılı devre kartı ve  

genişletme modülleri
– Kontrolör gövdesi, VAV terminal ünitesine  

klipsle monte edilir.
– Kontrolör gövdesi, EM-TRF veya EM-TRF- 

USV'li TCU3 hariç olmak üzere alet  
gerektirmeden açılabilir.

– Genişletme modüllerinin bağlantısına ait iğne  
başlıklı soket

– Gövdenin dışındaki birçok önemli bağlantılara  
ait soketler

– Ölçüm noktasını koruma için oda havası  
indüksiyonlu statik fark basınç transdüseri

Malzemeler ve yüzeyler
– Gövde, mavi renkli (RAL 5002) ABS plastikten  

yapılmıştır.

Montaj ve devreye alma
– Herhangi bir yönde monte edilebilir (bazı  

montaj yönleri, kontrolör gövdesinde fark  
basınç transdüserinin konumunu ayarlamayı  
gerektirebilir).

– EM-AUTOZERO genişletme modüllü  
EASYLAB TCU3 hariç olmak üzere statik fark  
basınç transdüserinin sıfır noktası  
kalibrasyonunu yapın.

– İletişim hattını bağlayın ve her iki uçtaki dirençli  
bağlantı terminalini etkinleştirin.

– Bileşen adresleme ve ağ yönetim aracı gerekli  
değildir.

– Gerekiyorsa EasyConnect yapılandırma  
yazılımını kullanarak düzenlemeleri yapın.

– Oda kontrolü için parametreleri ayarlayın.

Bakım
– Statik fark basınç transdüserinin sıfır noktası  

kalibrasyonunun yılda bir kez yapılması önerilir;  
EM-AUTOZERO genişletme modülüne sahip  
EASYLAB TCU3 hariç
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Teknik bilgiler Besleme voltajı 24 V AC ± %15; 230 V AC isteğe bağlı olarak  50/60 Hz

Güç derecesi 35 VA kontrol panelli çeker ocak kontrolörü; 29 VA oda kontrolörü; 33 VA kontrol panelli oda  
kontrolörü; 40 VA maks. tüm genişletme modüllerine sahipken

Mikro sigorta 2 A, yavaş atmalı, 250 V
Servomotor Yüksek hızlı ve yüksek hassasiyetli servomotorda 90° için çalışma süresi 3 saniyedir.
Çalışma sıcaklığı 10 – 50 °C
IEC koruma sınıfı III (korumalı ekstra alçak gerilim
Koruma seviyesi IP 20
EC uygunluğu 2004/108/EG'ye göre Elektromanyetik Uyumluluk
Ağırlık 1,4 kg

Geri kazanım süresi 500 ms
İletişim hattına ait 2 arayüz SF-UTP ağ kablosu, 300 m maks.; en fazla 24 cihaza kadar
Kontrol panellerine ait 2 arayüz SF-UTP ağ kablosu, 40 m maks.

6 dijital giriş voltajsız anahtarlama kontakları içindir; açık veya kapalı kontak olarak  
yapılandırılabilir

6 dijital çıkış Açık/kapalı kontaklı röle, 250 V, 12 A; devre açma akımı 25 A
5 analog giriş 0 – 10 V, giriş direnci > 100 kΩ, özellik yapılandırılabilir
4 analog çıkış 0 – 10 V, 10 mA maks., özellik yapılandırılabilir

Kontrolör
Genel bilgiler

08/2012 – DE/tr

EASYLAB TCU3

2
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Fonksiyon Bağlantılar ve durum ekranları

①
② ④ ⑤ ⑥③ ⑦ ⑧①

① Alarm gösterge ışığı
② EN 14175'e uygun sürgülü kapak kontağı
③ Kontrol panelleri ya da servis bağlantıları
④ Servomotor bağlantısı

⑤ Sensör sistemi bağlantısı
⑥ İletişim hattı bağlantısı
⑦ İletişim, etkin dirençli bağlantı terminali, kontrolör  

fonksiyonuna (kullanılabilirlik sinyali) ait gösterge  
ışıkları

⑧ Çeker ocak aydınlatmasının bağlantısı
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TVLK/250–100/ELAB/FH–VS/Z/200–900 m³/h

Flanş ................................................................ yok
Nominal ölçü .................................. 250, küt cisimli 100
Aksesuarlar ...................................................... yok
Kontrol bileşeni Yüksek hızlı servomotora sahip  TCU3 tipi 
EASYLAB kontrolörü
Ekipman fonksiyonu Alın hızı transdüseri ile  çeker ocak 
kontrolü
Genişletme modülleri Otomatik sıfır noktası  kalibrasyonu için 
EM-AUTOZERO Solenoid valf
Çalışma değerleri ...........................200 – 900 m³/h

Sipariş örneği
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Çeker ocak kontrolü için EASYLAB'li TVLK

  TVLK – FL  /  250 – 100  /  GK  /  ELAB  /  FH – VS  /  ULZS  /  200 – 900  

       

 Tip
TVLK Plastikten yapılmış VAV terminal ünitesi

 Flanş
 Kayıt yok: yok
FL Her iki uçta flanşlar

 Nominal ölçü
250 – 100 Küt cisim 100
250 – 160 Küt cisim 160
250 – D10 Venturi nozulu D10
250 – D16 Venturi nozulu D16

 Aksesuarlar
 Kayıt yok: yok
GK Her iki uçta karşı flanşlar

 Kontrol bileşeni
ELAB Yüksek hızlı servomotora sahip EASYLAB  

TCU3 kontrolörü

 Ekipman fonksiyonu – çeker ocak  kontrolü
 Alın hızı transdüserine sahip
FHVS Alın hızı kontrolü

 Sürgülü kapak mesafe sensörüne sahip
FHDS Lineer kontrol stratejisi
FHDV Güvenliği optimize edilmiş kontrol stratejisi

 Sahada anahtarlama kontakları için  
kademeli anahtarlar ile 

FH2P 2 kademeli anahtar
FH3P 3 kademeli anahtar

 Sinyalizasyonsuz
FHF Hava debisi sabit değeri

 Genişletme modülleri
 Seçenek 1: Besleme voltajı
 Kayıt yok: 24 V AC
T 230 V AC için EM-TRF
U 230 V AC için EM-TRF-USV, kesintisiz güç  

kaynağı (UPS) sağlar

 Seçenek 2: İletişim arayüzü
 Kayıt yok: yok
L LonWorks FTT-10A için EM-LON
B BACnet MS/TP için EM-BAC-MOD-01
Modbus RTU için EM-BAC-MOD-01

 Seçenek 3: Otomatik sıfır noktası  
kalibrasyonu

Kayıt yok: yok
Z Otomatik sıfır noktası kalibrasyonu için
 EM- AUTOZERO Solenoid valf

 Seçenek 4: Işıklandırma
Kayıt yok: yok
S Kontrol panelini kullanarak aydınlatmanın  

bağlantısını ve ışıkların açılıp/kapanmasını  
sağlayan EM-LIGHT kablolu soket  
(yalnızca EM-TRF veya EM-TRF-USV ile) 

 Çalışma değerleri [m³/h veya l/s]
 Ekipmanın fonksiyonuna bağlı olarak
FH-VS: min – maks
FH-DS: min – maks
FH-DV: min – maks
FH-2P: ₁ / ₂
FH-3P: ₁ / ₂ / ₃
FH-F: ₁

Kullanışlı ilaveler
 EN 14175'e göre kontrol sisteminin  

fonksiyonlarını göstermek için çeker
 ocak  kontrolörlerine ait kontrol paneli
BESEG** 2 karakterli ekrana sahip
BELCD01 40 karakterli ekrana sahip

Sipariş kodu
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Oda kontrolü için EASYLAB'li TVR

          

  TVR – D – A2 – FL  /  160  /  G2  /  ELAB  /  RS  /  ULZ  /  LAB  /  ...  

 Tip
TVR VAV terminal ünitesi

 Akustik kaplama
 Kayıt yok: yok
D Akustik kaplamalı

 Malzeme
 Kayıt yok: galvanizli çelik sac
P1 Toz boya kaplı, gümüş rengi (RAL 7001)
A2 Paslanmaz çelik

 Flanş
 Kayıt yok: yok
FL Her uçta (TVR – D – P1 için değil)

 Nominal ölçü [mm]
100
125
160
200
250
315
400

 Aksesuarlar
 Kayıt yok: yok
D2 Her iki uçta dudaklı conta
G2 Her iki uçta karşı flanşlar

 Kontrol bileşeni
ELAB Yüksek hızlı servomotora sahip EASYLAB  

TCU3 kontrolörü

 Ekipman fonksiyonu – oda kontrolü
RS Oda üfleme havası
RE Oda emiş havası
PC Fark basınç kontrolü

 Genişletme modülleri
 Seçenek 1: Besleme voltajı
 Kayıt yok: 24 V AC
T 230 V AC için EM-TRF
U 230 V AC için EM-TRF-USV, 
 kesintisiz güç  kaynağı (UPS) sağlar

 Seçenek 2: İletişim arayüzü
 Kayıt yok: yok
L LonWorks FTT-10A için EM-LON
B BACnet MS/TP için EM-BAC-MOD-01
Modbus RTU için EM-BAC-MOD-01

 Seçenek 3: Otomatik sıfır noktası  
kalibrasyonu

 Kayıt yok: yok
Z Otomatik sıfır noktası kalibrasyonu için
 EM- AUTOZERO Solenoid valf

 İlave fonksiyonlar
LAB Emiş havası yönetimli sistem  

(laboratuarlar)
LABRMF Aktif oda yönetimi fonksiyonuna sahip  

emiş havası yönetimli sistem  
(laboratuarlar)

CLR Üfleme havası yönetimli sistem (temiz oda)
CLRRMF Aktif oda yönetimi fonksiyonuna sahip  

üfleme havası yönetimli sistem (temiz oda)

 Çalışma değerleri [m³/h veya l/s, Pa]  
 Yalnızca LAB-RMF veya CLR-RMF ek  

fonksiyonlar ile
1: Toplam oda emiş havası/üfleme havası –  

standart mod
2: Toplam oda emiş havası/üfleme havası –  

azaltılmış çalışma
3: Toplam oda emiş havası/üfleme havası –  

artırılmış çalışma
4: Sabit oda üfleme havası
5: Sabit oda emiş havası
6: Üfleme havası/emiş havası farkı
Δpreferans değeri: Referans değer basıncı  

(yalnızca fark basınç kontrolü ile)

Kullanışlı ilaveler
 Oda kontrol paneli
BELCD01 40 karakterli ekrana sahip
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TVR/160/ELAB/RS/Z/LABRMF/1500/1000/ 
2000/0/0/200 m³/h

Akustik kaplama ............................................... yok
Malzeme .................................. galvanizli çelik sac
Nominal ölçü .............................................160 mm
Flanş ................................................................ yok
Aksesuarlar ...................................................... yok
Kontrol bileşeni Yüksek hızlı servomotora sahip  TCU3 
tipi EASYLAB kontrolörü
Ekipman fonksiyonu – oda kontrolü Oda üfleme  havası
Genişletme modülleri Otomatik sıfır noktası  kalibrasyonu 
için EM-AUTOZERO Solenoid valf
İlave fonksiyon Aktif oda yönetimi fonksiyonuna  sahip 
emiş havası yönetimli sistem
Çalışma değerleri ... 1500/1000/2000/0/0/200 m³/h

Sipariş örneği
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Uygulama
– Çeker ocaklar için hava debisi kontrolü
– TVLK veya TVRK Tipi plastikten yapılmış VAV  

terminal üniteleri ya da TVR Tipi galvanizli  
çelikten yapılmış VAV terminal üniteleri ile  
kombinasyon

– Maksimum güvenlik sağlarken enerji  
tasarrufunda bulunmak için değişken hava  
debisi kontrolü

– Bağımsız bir test kuruluşu tarafından  
EN 14175, bölüm 6'ya göre kontrol testi  
yapılmıştır; EN 14175'e göre test edilmiş tüm  
çeker ocaklar için geçerlidir.

– min ve maks hava debisi referans değerleri,  ilgili 
çeker ocak üreticileri tarafından  EN 14175'e 
göre yapılmış çeker ocak testlerine  
dayanmaktadır.

İzleme ve alarm fonksiyonu
– Yapılandırılabilir görsel ve sesli alarmlar dâhil  

hava debisinin izlenmesi
– Yapılandırılabilir görsel ve sesli alarmlar dâhil  

hava debisinin izlenmesi (yalnızca FH-VS  
ekipman fonksiyonu için)

– Sürgülü kapağın izlenmesi ve sürgülü kapak  
maksimum çalışma açıklığının (EN 14175)  
ötesinde açıldığında sinyal verilmesi

– EASYLAB BE-SEG-** veya BE-LCD-01 kontrol  
paneli üzerinde görsel ve sesli alarmların  
verilmesi

– Örneğin, her iki tarafından sürgülü pencereye  
sahip çeker ocaklar için her bir çeker ocak  
kontrolörü için iki kontrol panel kullanılabilir.

– Sesli sinyaller kapatılabilir ya da sinyalizasyon  
süresi, izleme fonksiyonuna bağlı olarak  
sınırlandırılabilir.

– Alarmlar bağımsız olarak yapılandırılabilir;  
örneğin, azaltılmış çalışma sırasında alarm yok,  
yanıp sönen alarm, sürekli ışık vs.

Çalışma modları
– Bağlı sensör sisteminin değerlendirilmesi ile  

standart mod
– Özel çalışma modları: Artırılmış çalışma,  

azaltılmış çalışma, kapalı ve AÇIK konum

Çalışma modu varsayılan ayarı
– Çalışma modu varsayılanları için üç ayar  

seviyesi (merkezi bina yönetim sistemi, oda,  
çeker ocak)

– Önceliklendirme ve kapama (shut-off) için  
yapılandırma seçenekleri

– Çalışma modu varsayılan ayarı, bir odadaki tüm  
kontrolörleri ya da tek bir kontrolörü (örneğin,  
24 saatlik bir çalışmada) etkileyebilir.

– Ağ değişkenleri (LonWorks, BACnet, Modbus)  
aracılığıyla ya da anahtarlama kontakları ile  
merkezi bina yönetim sisteminin varsayılan  
ayarı: odanın çalışma modu veya çeker ocak  
çalışma modu

– Anahtarlama kontaklar ile oda kontrol panelini  
kullanarak varsayılan ayar: odanın çalışma  
modu veya çeker ocak çalışma modu

– Çeker ocak kontrol panelini kullanarak  
varsayılan ayar: çeker ocak çalışma modu

Montaj ve devreye alma
– Herhangi bir yönde monte edilebilir (bazı  

montaj yönleri, kontrolör gövdesinde fark  
basınç transdüserinin konumunu ayarlamayı  
gerektirebilir).

– Sensör sistemini ve kontrol panelini monte edin  
ve bağlantısını yapın (soket bağlantısı).

– EM-AUTOZERO genişletme modüllü  
EASYLAB TCU3 hariç olmak üzere statik fark  
basınç transdüserinin sıfır noktası  
kalibrasyonunu yapın.

– İletişim hattını bağlayın ve her iki uçtaki dirençli  
bağlantı terminalini etkinleştirin.

– Bileşen adresleme ve ağ yönetim aracı gerekli  
değildir.

– Gerekiyorsa EasyConnect yapılandırma  
yazılımını kullanarak düzenlemeleri yapın.
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Tanım

  /  FH – ...  /  

Sipariş kodu detayı

Çeker ocak kontrolü

GLT

①

BMS

① Maksimum işletimsel sürgülü kapak açıklığının  
izlenmesi (EN 14175)

TVLK Tipi VAV terminal üniteleri
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Bakım
– Kimya endüstrisinde kazaları önleme ve  

sigortalamaya dair Alman enstitüsüne  
(BG Chemie) göre, çeker ocak kontrolörlerinin  
yılda bir kez bakımı yapılır.

– Statik fark basınç transdüserinin sıfır noktası  
kalibrasyonunun yılda bir kez yapılması önerilir;  
EM-AUTOZERO genişletme modülüne sahip  
EASYLAB TCU3 hariç

 

– EASYLAB oda kontrolörleri kullanılırken eş  
zaman faktörlerinin uygulanması

– Destekleyici akış teknolojisiyle çeker ocakların  
desteklenmesi

– Emiş havası temizleyicilerin güvenli  
çalışmasının desteklenmesi

– Çeker ocakta kimse çalışmıyorken 'sürgülü  
kapak açık" sinyalini vermek ya da alın hızını  
düşürmek için bir hareket sensörünün  
bağlanması

– Damper klapesini açıp kapamaya yarayan  
duman tahliye fonksiyonu

– Otomatik sürgülü kapak cihazının kontrolü
– Çeker ocak aydınlatmasının kontrol panelinden  

kontrolü
– Besleme voltajının düşmesi durumunda  

kontrolör hareketinin ayarlanması 
 (yalnızca EM- TRF-USV genişletme modülüyle)
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Özel fonksiyonlar



Girişler
4 analog giriş
– Değişken akışların entegrasyonu için  

yapılandırılabilir özelliklere sahip en çok 4 adet  
analog giriş

– FH-VS, FH-DS ve FH-DV ekipman  
fonksiyonlarına ait 3 giriş

– FH-2P, FH-3P ve FH-F ekipman fonksiyonlarına  
ait 4 giriş

6 dijital giriş
– Aşağıdaki tabloda kullanılabilir ekipman  

fonksiyonları, özel fonksiyonlar ve gerekli giriş  
sayıları gösterilmektedir.

Çıkışlar
3 analog çıkış
– Hava debisi gerçek (geri besleme) değeri
– Damper klapesi konumu
– Toplam emiş havası debisi, toplam üfleme  

havası debisi ya da toplam üfleme havası  debisi 
referans değeri

6 dijital çıkış
– Alarm durumu
– Emiş havası temizleyicilerinin, destekleyici akış  

teknolojisinin, otomatik sürgülü kapağın ve  
çeker ocak aydınlatmasının kontrolü

Merkezi bina yönetim sistemi arayüzleri  
olarak genişletme modülleri
– LonWorks FTT-10A (EM-LON)
– BACnet MS/TP (EM-BAC-MOD-01)
– Modbus RTU (EM-BAC-MOD-01)
Çeker ocak kontrolörünün aşağıdaki çalışma  
değerleri ve hata mesajları ağ aracılığıyla sinyal  
olarak gönderilir.
– Hava debisi gerçek (geri besleme) değeri ve  

referans değeri
– Damper klapesi konumu
– Çalışma modu
– Alın hızı gerçek (geri besleme) değeri ve  

referans değeri
– Sürgülü kapak açıklığı (FH-DS ve FH-DV)
– Anahtarlama kademesi (FH-2P ve FH-3P)
– Alarm durumu
– Dijital giriş ve çıkışların anahtarlama durumu
– EASYLAB sisteminin içindeki kontrolör sayısı
– Toplam emiş havası ve toplam üfleme havası  

debileri
– Sistemin içindeki değerlendirilmiş damper  

klapesi konumları
İlaveten, emiş havası ve üfleme havası debileri,  
oda dengesinin içine kalıcı olarak entegre  
edilebilir.
 

Arayüzler
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Ekipman fonksiyonları ve dijital anahtarlama girişlerinin gerektiği özel fonksiyonlar
Fonksiyon Gerekli girişler

2 anahtarlama kademesine (FH2P) sahip çeker  
ocak kontrolü 1

3 anahtarlama kademesine (FH3P) sahip çeker  
ocak kontrolü 2'ye kadar

Maksimum işletimsel sürgülü kapak açıklığının  
izlenmesi (FHVS, FH2P, FH3P, FHF için  
EN 14175)

1

Emiş havası temizleyicisinin etkinleştirilmesi 1
Destekleyici akış teknolojisine sahip çeker ocaklar 1
Hareket dedektörü 1
Duman tahliye fonksiyonu 1
Anahtarlama kontakları kullanan çalışma kipi  
varsayılan ayarı (yalnızca oda çalışma kipinin  
geçerli olmadığı çeker ocaklar içindir)

Çalışma moduna başına 1

Anahtarlama kontakları kullanarak sabit hava  
debilerinin entegrasyonu Hava debisi başına 1
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  /  FH – VS  /  

Sipariş kodu detayı

  /  FH – DS  /  

Sipariş kodu detayı

  /  FH – DV  /  

Sipariş kodu detayı

Alın hızı kontrolü
– Ölçülen hava hızına dayanan değişken hava  

debisi kontrolü
– min ve maks arasında bir çalışma aralığındaki  

sabit alın hızı
– Yüksek ısıl yükler tespit edilir ve artırılmış hava  

debisiyle dağıtılır.
– Alın hızı izlenebilir ve görüntülenebilir.
– Temassız ölçüm
– Yatay ve dikey sürgülü kapaklara sahip çeker  

ocaklar için
 

Lineer kontrol stratejisi
– 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.

– Özellikle artırılmış hava akışına (türbülans)  
sahip odalardaki çeker ocaklar için uygun

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

 

Güvenliği optimize edilmiş kontrol stratejisi
– Ölçülen sürgülü kapak mesafesine dayanan  

güvenliği optimize edilmiş hava debisi kontrolü
– Hava debisi, sürgülü kapak konumuna göre  

doğrusaldır; amaç, sürgülü kapak iyice tam  açık 
olsa bile sabit bir emniyetli alın hızı (0,5 m/ s) 
sağlamaktır.

– Özellikle artırılmış hava akışına (türbülans)  
sahip odalardaki çeker ocaklar için uygun

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

 

Kontrol şemaları
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FHVS (EASYLAB) ve FH (TCULONII) için  
kontrol şeması

①

②

1

0.5

00

v [m/s]

min

mₐₓ



OpenClosed
Sash

① Hava debisi
② Alın hızı

FHDS için kontrol şeması

①

②

1

0.5

00

v [m/s]

min

mₐₓ



OpenClosed
Sash

① Hava debisi
② Alın hızı

FHDV için kontrol şeması

①

②

1

0.5

00

v [m/s]

min

mₐₓ



OpenClosed
Sash

① Hava debisi
② Alın hızı
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  /  FH – 3P  /  

Sipariş kodu detayı

  /  FH – 2P  /  

Sipariş kodu detayı

Üç kademeli anahtar
– Üç referans değeri ile hava debisi kontrolü
– İki anahtarlama kontağı (başkaları tarafından  

sağlanacak) ile anahtarlama
– EN 14175'e göre sürgülü kapak mesafesinin  

izlenmesine yönelik anahtarlama kontağı, bir  
anahtarlama kademesi için kullanılabilir.

 

İki kademeli anahtar
– İki referans değeri ile hava debisi kontrolü
– Bir anahtarlama kontağı (başkaları tarafından  

sağlanacak) ile anahtarlama
 

Kontrol şemaları
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FH3P için kontrol şeması

①

②

S₁ S₂

₁

₂

₃

OpenClosed
Sash

1

0.5

0

v [m/s] 

S₁, S₂ anahtarları
① Hava debisi
② Alın hızı

FH2P için kontrol şeması

①

②

v [m/s] 

S₁ OpenClosed
Sash

₁

₂

1

0.5

0

S₁ anahtarı
① Hava debisi
② Alın hızı

  /  FH – F  /  

Sipariş kodu detayı

Hava debisi sabit değeri
– Sabit bir referans değer ile hava debisi kontrolü
 

FHF için kontrol şeması

①

②

v [m/s] 

OpenClosed
Sash

1

0.5

0

① Hava debisi
② Alın hızı
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Eş zaman kontrolü
– Çoğu büyük laboratuarda, tüm kontrolörlerin  

maksimum güçte aynı anda çalışması arzu  
edilmez ya da sistemin sınırlı kapasitesinden  
dolayı zaten mümkün değildir.

– Eş zaman kontrolü, bu sistemlerin güvenli ve  
ekonomik bir şekilde çalışmasına olanak  sağlar.

– Oda yönetimi fonksiyonu ile toplam emiş havası  
debisi izlenebilir ve belli bir değeri aşarsa  
sınırlandırılabilir.

– Yapılandırma, oda yönetimi fonksiyonuna sahip  
kontrolör üzerinde yapılır.

– Emiş havası yönetimli sistemlerde (LAB)  
EASYLAB oda kontrolörleri ile kullanılabilir.

Toplam emiş havası debisinin izlenmesi
– Toplam emiş hava debisi izlenir.
– Oda kontrol paneli üzerinden bir görsel alarm  

verilir.
– Alarmlar toplanır.

Toplam emiş havası debisinin  
sınırlandırılması
– Toplam emiş hava debisi izlenir.
– Eğer belli bir değeri aşarsa hava debisi,  

bağımsız çeker ocaklara için düşürülür ve  
sonuç olarak toplam hava debisi sınırlandırılır.

– Yalnızca seçili çeker ocaklar için hava debisini  
düşürmek, aynı anda mümkün olduğu kadar  
çok çeker ocağın emniyetli bir şekilde  
kullanılabilmesini sağlar.

– Hava debisinin düşürüldüğü çeker ocak  
üzerinden görsel ve sesli bir alam verilir.

– Oda kontrol paneli üzerinden bir görsel alarm  
verilir.

– Alarmlar toplanır.
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Eş zaman kontrolü

t

t

600

1000

1300

1800

2100

2300
m�/h

150

450
550
650
m�/h

FH
 1

FH
 3

FH
 4

FH
 2

①

③

②

① Eş zaman kontrolünden dolayı FH 3 ve FH 4 çeker  
ocaklarında hava debisinin düşüşü

② Maksimum toplam emiş havası
③ Toplam emiş havası
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Ölçüm

Sensörler hakkında  
detaylı bilgi için Bölüm K6  
– 2.4'e bakınız.

Alın hızı transdüserinin (FHVS, FH) ölçüm  
konumu

∅ 21 – 22.5 mm

③

①
②

① VS-TRD alın hızı transdüseri
② Çeker ocağın kubbesi
③ Çeker ocak

Sürgülü kapak mesafe sensörünün  
(FHDS,  FHDV) ölçüm konumu

①

③

②

① DS-TRD-01 sürgülü kapak mesafe sensörü
② Sürgülü kapak hareketine bağlı
③ Çeker ocak
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Kontrol paneli özellikleri
– Düğmeler ve fonksiyonlar ayrı ayrı  

yapılandırılabilir.
– Kullanımı kolay – kullanılabilir fonksiyon  

düğmeleri görünürdür ve kullanılamayan  
fonksiyon düğmeleri görünmezdir.

– Kullanılabilir fonksiyonlara ait düğmeler  
kırmızıdır.

– Etkin fonksiyonlara ait düğmeler beyazdır.
– Kontrolörün yapılandırılması ve tanılanmasına  

yönelik entegre servis soketi

BE-SEG-**
– Mevcut alın hızının görüntülenmesi ya da  

sistem mesajlarına yönelik 2 karakterli ekran

BE-LCD-01
– Gerçek (geri besleme) değerlerin, referans  

değerlerin ve durum mesajların metin olarak  
görüntülenmesi

– Birkaç dilde metin gösterimi
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Çalışma

Kontrol panelleri hakkında  
detaylı bilgi için Bölüm K6  
– 2.5'e bakınız.

EASYLAB BESEG01 kontrol paneli, 
ekran ve  kontrol elemanları

① HIGH ve LOW yazılarına sahip durum ekranı (yeşil,  
sarı, kırmızı)

② Alarm bildirisi
③ Sürgülü kapak izleme ikaz ekranı
④ Çalışma modunun seçimi
⑤ Otomatik sürgülü kapak cihazı
⑥ Çeker ocak aydınlatması
⑦ Manüel kontrol
⑧ 2 karakterli ekran
⑨ Alarm ses cihazı
⑩ Servise ve devreye almaya yönelik bağlantı soketi
⑪ EASYLAB kontrolörüne yönelik bağlantı soketi  

(arkada)

④

⑤

①

⑧

⑦
⑥

③
②

⑨⑪

⑩

EASYLAB BELCD01 kontrol paneli, 
ekran ve  kontrol elemanları

①①
②
③
④

⑤
⑥

⑧
⑨

⑩

⑦

① 40 karakterli ekran
② Alarm ses cihazı
③ Sürgülü kapak izleme ikaz ekranı
④ HIGH ve LOW yazılarına sahip durum ekranı (yeşil,  

sarı, kırmızı)
⑤ Servise ve devreye almaya yönelik bağlantı soketi
⑥ Sesli alarm bildirisi
⑦ Manüel kontrol
⑧ Çalışma modunun seçimi
⑨ Aydınlatma ve diğer ekipmanlar (RMF)
⑩ Otomatik sürgülü kapak cihazı (FH), güneşten  

koruma, örneğin güneşlik (RMF)
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Uygulama
– Laboratuarlar, temiz odalar, hastane koğuşları  

ve zorlu şartlara sahip ofisler gibi hızlı yanıt  
verebilen ve sağlam kontrolün gerektiği alanlar  
için değişken üfleme havası ya da emiş havası  
debi kontrolü

– TVR, TVRK, TVJ, TVT, TVZ, veya TVA Tipi VAV  
terminal üniteleri ile kombine edilebilir.

– Üfleme havası yönetimli ve emiş havası yönelik  
sistemler ile EASYLAB oda kontrolü, belirli iki  
uygulama için yapılandırılabilir.

– Emiş havası yönetimli sistem: Laboratuarlar  gibi 
negatif basınçlı odalar

– Üfleme havası yönetimli sistem: Temiz odalar  
gibi pozitif basınçlı odalar

– Bir odaya ait kontrolörler seçili sisteme uygun  
olmalıdır; örneğin, RS/.../LAB-RMF için üfleme  
havası kontrolörleri ve RE/.../LAB için emiş  
havası kontrolörleri

– Çeker ocak kontrolörleri her iki sistemle  
kullanılabilir.

Emiş havası yönetimli sistem (LAB)
– Boyutlandırma, bir oda için minimum toplam  

emiş havasına dayanır; örneğin, DIN 1946,  
bölüm 7'ye göre m² başına 25 m³/h

– Oda kontrolünün amacı, minimum toplam emiş  
havası debisini sürdürmektir.

– Emiş havası kontrolörü (yöneten: master),  
odanın emiş havası debisini kontrol eder.

– Üfleme havası kontrolörü (yönetilen: slave),  
mevcut toplam emiş havası debisine bağlı  
olarak ve talebe göre üfleme havası debisini  
kontrol eder.

– İsteğe bağlı olarak üfleme havası kontrolörü,  
fark basıncını kontrol etmek için kullanılabilir.

Üfleme havası yönetimli sistem (CLR)
– Boyutlandırma, toplam üfleme havasına  

dayanır.
– Oda kontrolünün amacı, toplam üfleme havası  

debisini sürdürmektir.
– Üfleme havası kontrolörü (yöneten: master),  

odanın üfleme havası debisini kontrol eder.
– Emiş havası kontrolörü (yönetilen: slave),  

mevcut toplam emiş havası debisine bağlı  
olarak ve talebe göre odanın emiş havası  
debisini kontrol eder.

– İsteğe bağlı olarak emiş havası kontrolörü, fark  
basıncını kontrol etmek için kullanılabilir.

Hava debisi dengeleme
– Bir odaya ait tüm üfleme havası ve emiş havası  

debileri kaydedilir bir arada toplanır.
– En çok 24 EASYLAB kontrolöre kadar
– Değişken hava debisi sinyalleri (voltaj sinyalleri  

ya da LonWorks, BACnet, Modbus ağ  
değişkenleri)

– Sabit hava debileri, dijital girişler kullanılarak  
entegre edilebilir.

– Sabit hava debileri (ayar parametreleri)

Oda basıncı veya kanal basınç kontrolü
– Bir fark basınç transdüseri (oda basıncı)  

bağlayarak hava debisi dengesinin fark basınç  
kontrolüne bağlanması

– İki referans değer arasında anahtarlama
– Anahtarlama kontağı ya da LonWorks, BACnet,  

Modbus ağ değişkenleri aracılığıyla referans  
değerler arasında anahtarlama

– Kontrol fonksiyonunu optimize etmek ve kapı  
açıkken bir alarm vermek amacıyla kapı  
kontağının eklenmesi

K6 –  2.1 – 17

Tanım

  /  RS  /  
  /  RE  /  
  /  PC  /  

Sipariş kodu detayı

Üfleme havası kontrolü (örnek)

RMF

Abzug 1 Abzug n

Kommunikationsleitung

RMF

Fume
cupboard 1

Fume
cupboard n

Communication cable

Emiş havası kontrolü (örnek)

Kommunikationsleitung

RN RMF

Abzug 1 Abzug 3Abzug 2 Abzug n

Communication cable

RN RMF

Fume
cupboard 1

Fume
cupboard 3

Fume
cupboard 2

Fume
cupboard n
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Fonksiyonlar
– Hızlı yanıt verme kontrolü sayesinde sağlam  

oda dengesi
– Kontrolör gövdesi üzerinde görsel alarm ile  

birlikte bağımsız olarak yapılandırılabilir alarm  
sinyalizasyonu ile hava debisinin izlenmesi

– Odanın çalışma modu, ayrı bir çalışma moduyla  
manüel olarak devre dışı bırakılabilir(override).

– Çeker ocaklarla yeterli hava tahliye ediliyorsa  
(emiş havası yönetimli sistem) odanın emiş  
havasının düşürülmesiyle emiş havası dengesi  
optimize edilir.

– Bir odaya birkaç EASYLAB kontrolörlerinin  
monte edildiği otomatik üfleme havası veya  
emiş havası akış dağıtımı, yüzde olarak aynı  
veya farklı hava debilerine uygundur.

– Güç kesintisi durumunda kontrollü karşılık  
tanımlanabilir (EM-TRF-USV genişletme  
modülüne sahip EASYLAB TCU3).

– Güneşten korumaya/güneşliğe (başkaları  
tarafından sağlanacak) ya da kapama (shut-off)  
damperleri (başkaları tarafından sağlanacak)  
yönelik kontrol giriş sinyali, difüzör tahliye  
hızının hava debisine bağlı optimizasyonu  
içindir.

Çalışma modları
– Standart mod
– Özel çalışma modları: Artırılmış çalışma,  

azaltılmış çalışma, kapalı ve AÇIK konum
– Odanın çalışma modu varsayılan olarak  

ayarlıdır.

Montaj ve devreye alma
– Herhangi bir yönde monte edilebilir (bazı  

montaj yönleri, kontrolör gövdesinde fark  
basınç transdüserinin konumunu ayarlamayı  
gerektirebilir).

– EM-AUTOZERO genişletme modüllü  
EASYLAB TCU3 hariç olmak üzere statik fark  
basınç transdüserinin sıfır noktası  
kalibrasyonunu yapın.

– İletişim hattını bağlayın ve her iki uçtaki dirençli  
bağlantı terminalini etkinleştirin.

– Bileşen adresleme ve ağ yönetim aracı gerekli  
değildir.

– Gerekiyorsa EasyConnect yapılandırma  
yazılımını kullanarak düzenlemeleri yapın.

– Bir kontrolöre oda kontrol parametrelerini (oda  
yönetimi fonksiyonu) girin.

Bakım
– Statik fark basınç transdüserinin sıfır noktası  

kalibrasyonunun yılda bir kez yapılması önerilir;  
EM-AUTOZERO genişletme modülüne sahip  
EASYLAB TCU3 hariç

 

Oda yönetimi fonksiyonu
– Merkezi oda arayüzü
– Oda parametrelerinin merkezi olarak  

yapılandırılması
– Oda kontrol panellerinin bağlanması
 

Girişler
4 analog giriş
– Değişken hava debilerinin entegrasyonuna  

yönelik yapılandırılabilir özelliklere sahip analog  
girişler

6 dijital giriş
– Anahtarlama kontakları kullanarak sabit hava  

debilerinin entegrasyonuna yönelik dijital  
girişler

Çıkışlar
3 analog çıkış
– Hava debisi gerçek (geri besleme) değeri
– Kontrolörün damper klapesi konumu
– Toplam emiş havası debisi, toplam üfleme  

havası debisi ya da toplam üfleme havası  debisi 
referans değeri (emiş havası yönetimli  sistem)

3 dijital çıkış
Kullanılabilir fonksiyonlar:
– Alarm durumu
– Kapama (shut-off) damperlerine ait kontrol giriş  

sinyali, difüzör tahliye hızının hava debisine  
bağlı optimizasyonuna yöneliktir (yalnızca  
RS ekipman fonksiyonu için).

Merkezi bina yönetim sistemi arayüzleri  
olarak genişletme modülleri
– LonWorks FTT-10A (EM-LON)
– BACnet MS/TP (EM-BAC-MOD-01)
– Modbus RTU (EM-BAC-MOD-01)

Oda kontrolörünün aşağıdaki çalışma değerleri ve  
hata mesajları ağ aracılığıyla aktarılır:
– Hava debisi gerçek (geri besleme) değeri ve  

referans değeri
– Damper klapesi konumu
– Çalışma modu
– Alarm durumu
– Dijital giriş ve çıkışların anahtarlama durumu
– EASYLAB sisteminin içindeki kontrolör sayısı
– Toplam emiş havası ve/veya toplam üfleme  

havası debileri
– Değerlendirilmiş damper klapesi konumu

İlaveten, emiş havası veya üfleme havası debileri,  
oda dengesine kalıcı olarak entegre edilebilir.
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Özel fonksiyonlar

Arayüzler

Eğer oda yönetimi  
fonksiyonu  
etkinleştirilmişse burada  
belirtilen girişler ve çıkışlar  
farklı olarak kullanılabilir.
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  /  RS  /  ...  /  LAB  

Sipariş kodu detayı

  /  RE  /  ...  /  LAB  

Sipariş kodu detayı

  /  PC  /  ...  /  LAB  

Sipariş kodu detayı

Emiş havası yönetimli bir sistemde 
üfleme  havasının kontrolü
– Odaya ait toplam gerçek (geri besleme) emiş  

havası akışından kaynaklanan talebe bağlı  
üfleme havası debisinin kontrolü

– Bu strateji, DIN 1946, bölüm 7'ye uygun negatif  
basıncı sürdürmek amacıyla kullanıcı tanımlı  
farkı göz önünde bulundurur.

– Üfleme havası kontrolörü = yönetilen (slave) 
 

Emiş havası yönetimli bir sistemde 
emiş  havasının kontrolü
– Oda emiş havasının kontrolü ve odanın toplam  

emiş havası debisinin sınırlandırılması
– Tüm çeker ocaklar ve emiş havası  

kontrolörlerine ait hava debileri, sabit emiş  
havası ve ek olarak entegre emiş havası  
dikkate alınır. 

– Eğer toplam emiş havası debisi yetersizse  
odanın emiş havası buna göre kontrol edilir.

– Emiş havası kontrolörü = yöneten (master)

Enerji tasarruf fonksiyonları
– Buna göre yapılandırılırsa, (açık) çeker  

ocaklarca yetersiz hava tahliye edildiğinde  
emiş havası kontrolörleri kapanacaktır.

– Buna göre yapılandırılırsa, enerji tasarrufunda  
bulunmak için emiş havası kontrolörlerinin  
damper klapeleri normal çalışma süreleri  
dışında kapanacaktır.

 

Emiş havası yönetimli bir sistem 
fark basınç  kontrolü
– Hızlı bir şekilde dengeli ve sağlam bir basınç  

elde etmek için oda hava dengesi kontrolünün  
fark basıncı kontrolüne bağlanması

– Üfleme havası ile emiş havası arasındaki fark,  
fark basınç kontrolü durumunda değişkendir.

– Fark basıncı, üfleme havası kontrolörleriyle  
kontrol edilir.

– Uygulama alanı: Örneğin, laboratuarlarda  
negatif basınç sağlama

 

Kontrol şemaları
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RS/.../LAB üfleme havası kontrolü için
kontrol  şeması

t

∆

∆

∆



①

②

① Emiş havası
② Üfleme havası
∆ Hava transfer akışı olarak sabit üfleme
 havası-emiş  havası farkı

RE/.../LAB ekipman fonksiyonu için 
kontrol  şeması

t



∆①

②

③ ④

① Toplam emiş havası
② Toplam üfleme havası
③ Oda emiş havası
④ Çeker ocağın emiş havası
∆ Negatif basıncı sürdürmek için gereken 

hava debisi  farkı

PC/.../LAB ekipman fonksiyonu için
kontrol  şeması

∆
∆mₐₓ

-10 Pa
0 Pa



②
①

③ ④

① Toplam emiş havası
② Toplam üfleme havası
③ Kapı açık
④ Kapı kapalı
∆ Fark basınç kontrolörüyle kontrol edilen fark
 ∆maks = Basınç kaskadının bir sonucu olarak sınırlı  

hava debisi referans değer değişimi
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PC/.../CLR ekipman fonksiyonu
 için kontrol  şeması

∆
∆mₐₓ

0 Pa
10 Pa



②
①

③ ④

① Toplam üfleme havası
② Toplam emiş havası
③ Kapı açık
④ Kapı kapalı
∆ Fark basınç kontrolörüyle kontrol edilen fark
 ∆maks = Basınç kaskadının bir sonucu olarak sınırlı  

hava debisi referans değer değişimi

  /  RE  /  ...  /  CLR  

Sipariş kodu detayı

  /  RS  /  ...  /  CLR  

Sipariş kodu detayı

  /  PC  /  ...  /  CLR  

Sipariş kodu detayı

Üfleme havası yönetimli bir sistemde 
emiş  havasının kontrolü
– Odaya ait toplam gerçek (geri besleme) üfleme  

hava akışından kaynaklanan talebe bağlı emiş  
havası debisinin kontrolü

– Bu strateji, pozitif basıncı sürdürmek amacıyla  
kullanıcı tanımlı farkı göz önünde bulundurur.

– Emiş havası kontrolörü = yönetilen (slave)
 

Üfleme havası yönetimli bir sistemde 
üfleme  havasının kontrolü
– Oda üflemesi havasının kontrolü ve odanın  

toplam üfleme havası debisinin sınırlandırılması
– Tüm üfleme havası kontrolörlerine ait hava  

debileri, sabit emiş havası ve ek olarak entegre  
üfleme havası dikkate alınır. 

– Eğer toplam üfleme havası debisi yetersizse,  
oda üfleme havası buna göre kontrol edilir.

– Üfleme havası kontrolörü = yöneten (master)
 

Üfleme havası yönetimli bir sistemde 
fark  basınç kontrolü
– Hızlı bir şekilde dengeli ve sağlam bir basınç  

elde etmek için oda hava dengesi kontrolünün  
fark basıncı kontrolüne bağlanması

– Emiş ve üfleme havası arasındaki fark, fark  
basınç kontrolü durumunda değişkendir.

– Fark basıncı, emiş havası kontrolörleriyle  
kontrol edilir.

– Uygulama alanı: Örneğin, temiz odalarda  pozitif 
basınç sağlama

 

Kontrol şemaları RE/.../CLR ekipman fonksiyonu için
kontrol  şeması

t

∆

∆

∆



①

②

① Üfleme havası
② Emiş havası
∆ Hava transfer akışı olarak sabit üfleme havası-emiş  

havası farkı

RS/.../CLR ekipman fonksiyonu için
kontrol  şeması

t



∆①

②

③ ④

① Toplam üfleme havası
② Toplam emiş havası
③ Oda emiş havası
④ Çeker ocağın emiş havası
∆ Pozitif basıncı sürdürmek için gereken hava debisi  

farkı
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Uygulama
– Oda yönetimi fonksiyonu, odanın tamamına  

yönelik fonksiyonlar sağlayan bir yazılım  
seçeneğidir.

– Maksimum 24 kontrolörden oluşan bir  
EASYLAB sisteminde oda yönetimi fonksiyonu,  
TCU3 üfleme havası kontrolörü, TCU3 emiş  
havası kontrolörü ya da TAM adaptör modülü  
olmak üzere bir kontrolör üzerinden  
etkinleştirilir.

– Oda yönetimi fonksiyonuna yönelik fabrika  
ayarlı parametreler

– EasyConnect yapılandırma yazılımını  kullanarak 
sahada etkinleştirme

Oda fonksiyonlarına yönelik merkezi arayüz
– Oda içindeki tüm kontrolörlere yönelik odanın  

çalışma modu varsayılan ayarı; öncelik  
seçilebilir.

– LonWorks, BACnet ve Modbus anahtarlama  
kontakları ya da oda kontrol paneli kullanarak  
odanın çalışma modu varsayılan ayarı

– Sıcaklık kontrolüne dayanan hava debisi  
referans değer değişimi

– Harici fark basınç kontrolüne dayanan hava  
debisi referans değer değişimi

– Dahili fark basınç kontrolüne yönelik oda  
basınç transdüseri, kapı kontağı ve referans  
değer anahtarlama kontağının bağlantısı

– Güneşten korumaya/güneşliğe (başkaları  
tarafından) ve aydınlatmaya yönelik kontrol giriş  
sinyali

Oda parametrelerinin ve fonksiyonların  
merkezi yapılandırılması
– Toplam minimum emiş havasına ait varsayılan  

ayar ya da odaya ait toplam minimum üfleme  
havası

– Üfleme havası-emiş havası farkına ait  
varsayılan ayar

– Fark basınç kontrol parametrelerine ait  
varsayılan ayar

– Sabit ve anahtarlanmamış hava debilerinin  
sisteme katılması

– Emiş havası dengeleme optimizasyonu

Oda fonksiyonlarının izlenmesi
– Belirlenmiş toplam emiş havasının aşılması
 (eş  zamanın izlenmesi) ya da belirlenmiş 

toplam  emiş havasının sınırlandırılması 
 (eş zaman  kontrolü)

Bağımsız olarak yapılandırılabilir toplu  
alarmlar
– Toplu alarm, bir EASYLAB sisteminin tüm  

kontrolörlerine ait tüm alarmların toplanarak
 bir  araya getirilmesi anlamına gelir.

Oda kontrol panellerinin kullanımı
– 2 adet BE-LCD-01 oda kontrol panelinin  

bağlantısı
– Bir odanın hava debisine ya da fark basınç  

kontrolüne ait durum ekranı; örneğin, basınç  
referans değeri ve basınç gerçek (geri  
besleme) değeri

– Toplam emiş havası debisine yönelik gerçek  
(geri besleme) ve referans değerler gibi gerçek  
(geri besleme) oda parametrelerinin  
gösterilmesi

– Oda parametrelerine erişime yönelik servis  
arayüzü

– Güneşten korumanın/güneşliğin (başkaları  
tarafından) ve aydınlatmanın kontrolü
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Tanım

  /  LAB – RMF  
  /  CLR – RMF  

Sipariş kodu detayı

Oda yönetimi fonksiyonu

RMF

Minimum total
supply air or

supply air
∆p-Pressure actual

value

Pressure setpoint
value

Default settings

Central BMS
interface / room

Room alarmsRoom control
panel

Signalling

Setpoint change
signal for

temperature

Room operating
mode
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Girişler
4 analog giriş
– Sıcaklık kontrolüne dayanan hava debisi  

referans değer değişimi
– Harici fark basınç kontrolüne dayanan hava  

debisi referans değer değişimi
– Dahili fark basınç kontrolüne yönelik oda  

basıncının gerçek (geri besleme) değeri
– Başka türlü kullanılmayan girişlere değişken  

hava debilerinin bağlantısı

6 dijital giriş
Kullanılabilir fonksiyonlar:
– Odanın çalışma modu varsayılan ayarı:  

Standart mod, azaltılmış çalışma, artırılmış  
çalışma, kapalı ve AÇIK konum

– Odanın çalışma modunun önceliklendirilmesi:  
merkezi bina yönetim sistemi tarafından ya da  
yerel olarak

– Dahili fark basınç kontrolü durumunda iki  
basınç referans değerleri arasında anahtarlama  
yapma

– Dahili fark basınç kontrolü için kapı kontağının  
sisteme katılması

– Başka türlü kullanılmayan girişlere geçici olarak  
sabit hava debilerinin entegrasyonu

Çıkışlar
3 analog çıkış
– Kontrolöre ait hava debisinin gerçek
 (geri  besleme) değeri
– Kontrolörün damper klapesi konumu
– Toplam emiş havası debisi, toplam üfleme  

havası debisi ya da toplam üfleme havası  debisi 
referans değeri

6 dijital çıkış
– Yerel kontrolör alarm fonksiyonu
– Odaya ait toplu alarm
– Fark basınç alarm
 (yalnızca dahili fark basınç  kontrolü içindir)
– Güneşten korumaya/güneşliğe (başkaları  

tarafından sağlanacak) ya da kapama (shut-off)  
damperleri (başkaları tarafından sağlanacak)  
yönelik kontrol giriş sinyali, difüzör tahliye  
hızının hava debisine bağlı optimizasyonu  
içindir.

– Aydınlatma bağlantısı
 (başkaları tarafından  sağlanacak)

Merkezi bina yönetim sistemi arayüzleri  
olarak genişletme modülleri
– LonWorks FTT-10A (EM-LON)
– BACnet MS/TP (EM-BAC-MOD-01)
– Modbus RTU (EM-BAC-MOD-01)

Odaya ait aşağıdaki çalışma değerleri ve hata  
mesajları ağ aracılığıyla aktarılır:
– Çalışma modu varsayılan ayarı
– Çalışma modu varsayılan ayarlarının  

önceliklendirilmesi (merkezi bina yönetim  
sistemince, yerel olarak)

– Sıcaklık veya fark basın kontrolü ile ilgili hava  
debisi referans değerinin entegrasyonu

– İki referans değer arasında anahtarlama
– Odanın dengelenmesi için emiş havası ve/veya  

üfleme havası debilerinin entegrasyonu
– Güneşten korumaya/güneşliğe (başkaları  

tarafından) yönelik kontrol giriş sinyali

EASYLAB sisteminden (oda) geri besleme  
sinyalleri:
– Odanın çalışma modu
– Toplam emiş havası debisi gerçek
 (geri  besleme) değeri
– Toplam üfleme havası debisi gerçek
 (geri  besleme) değeri
– Değerlendirilmiş damper klapesi konumları
– Toplu alarm
– Dahili oda basınç kontrolünün referans ve  

gerçek (geri besleme) değerleri
– Oda basınç alarmı
 

Arayüzler
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Kontrol paneli özellikleri
– Düğmeler ve fonksiyonlar ayrı ayrı  

yapılandırılabilir.
– Kullanımı kolay – kullanılabilir fonksiyon  

düğmeleri görünürdür ve kullanılamayan  
fonksiyon düğmeleri görünmezdir.

– Kullanılabilir fonksiyonlara ait düğmeler  
kırmızıdır.

– Etkin fonksiyonlara ait düğmeler beyazdır.
– Kontrolörün yapılandırılması ve tanılanmasına  

yönelik entegre servis soketi
 

Çalışma

Kontrol panelleri hakkında  
detaylı bilgi için Bölüm K6  
– 2.5'e bakınız.

EASYLAB BE-LCD-01 kontrol paneli, ekran ve kontrol elemanları

① 40 karakterli ekran
② Alarm ses cihazı
③ Sürgülü kapak izleme ikaz ekranı
④ HIGH ve LOW yazılarına sahip durum ekranı (yeşil,  

sarı, kırmızı)
⑤ Servise ve devreye almaya yönelik bağlantı soketi

①

②

③

④

⑤

⑥

⑧

⑨

⑩

⑦

⑥ Sesli alarm bildirisi
⑦ Manüel kontrol
⑧ Çalışma modunun seçimi
⑨ Aydınlatma ve diğer ekipmanlar (RMF)
⑩ Otomatik sürgülü kapak cihazı (FH), güneşten  

koruma, örneğin güneşlik (RMF)
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Değişken hava debisi sistemlerine ve çeker  
ocaklara ait polipropilenden (PPs) yapılmış  
dairesel VAV terminal üniteleri Hava akışı ile  
temasta bulunan tüm bileşenler plastikten  yapıldığı 
için (iç tarafta metal parça yoktur) agresif  madde 
içeren emiş havasının hava debisi  kontrolüne 
uygundur.
Kullanıma hazır ünite, mekanik parçalardan ve  
elektronik kontrol bileşenlerinden oluşur. Her  
ünite, hava debisinin ölçümü için küt cisme sahip  
bir ortalama fark basınç sensörü veya bir Venturi  
nozulu ve bir damper klapesi içerir. Kontrol  
bileşenlerinin kablo ve boru bağlantıları yapılmış  
olup fabrika montajlıdır.
3 mm ölçüm deliklerine sahip efektif basınç  
sensörü toza ve kire karşı dirençlidir.
Kanallara uygun bağlantı boğazı DIN 8077'ye  
uygundur.
Damper klapesinin konumu, mil uzatmasında  
dışarıdan gösterilmiştir.
Kapalı klape hava sızdırmazlığı EN 1751, sınıf 4'e  
uygundur.
Gövde hava sızdırmazlığı EN 1751, sınıf C'ye  
uygundur.

Teknik bilgiler
– Nominal ölçüler: 250 mm
– Hava debisi aralığı: 30 ila 360 l/s ya da  

108 ila 1296 m³/h arası
– Hava debisi kontrol aralığı: Nominal hava  

debisinin yaklaşık %15 ila 100'ü
– Fark basınç aralığı: 5 – 1000 Pa

Kontrol bileşeni
Aerodinamik fonksiyonun entegre şekilde  
izlenmesi dâhil çeker ocakların talebe göre  
değişken hava debisi kontrolüne ait elektronik  
kontrolör, görsel ve sesli sinyalizasyon ile  
EN 1415'e uygundur.
Kablo ve boru bağlantıları yapılmış, aerodinamik  
olarak test edilmiş ve müşterinin parametrelerine  
göre fabrikada ayarlanmış VAV terminal ünitesine  
fabrika montajlıdır.
Ekipman fonksiyonu:
FH-VS: Ölçülen alın hızına dayanarak ve ısıl  yükleri 
sisteme alarak hava debisi kontrolü Hava  
debisinin ve alın hızının izlenmesi
Mikroişlemci kullanan kontrol elektroniği,  
EEPROM belleğine kayıtlı yapılandırma ayarlarına  
sahiptir ve dolayısıyla güç kesintisi durumunda  
güvenlidir. Röle değiştirme kontağı olarak  5 analog 
giriş, 6 voltajsız dijital giriş, 3 analog çıkış  ve 
6 dijital çıkış Ölçüm noktasını korumaya yönelik  
oda hava endüksiyonlu statik fark basınç  
transdüseri Minimum ve maksimum hava  
debileriyle sınırlı olmak üzere kapalı bir devrede  
kalıcı bir referans/gerçek (geri besleme) değer  
karşılaştırması aracılığıyla hava debilerinin  
sürdürülmesi
Tüm iletişim ve çevre cihazlarına ait bağlantılar,  
gövdenin dışında bulunmaktadır ve dolayısıyla  
kolay erişilebilirdir. 

Alarm ekranı (her iki tarafta),  kontrolör fonksiyonu 
(kullanılabilirlik sinyali) ve  iletişim ile ilgili olan ve 
gövdenin dışında bulunan  gösterge ışıkları
İletişim sistemi, tak-çalıştır iletişim hatlarına ve  
manüel ağ yapılandırması olmaksızın otomatik  
bağlantı kurulumuna sahiptir ve ek kontrolörlerle  
kolayca genişletilir (entegrasyon sorunları  
genellikle olmaz).
Voltaj sinyalleri, anahtarlama kontakları veya sabit  
değerler kullanarak değişken veya sabit hava  
debileri, oda dengesine entegre edilir. Hava debisi  
gerçek (geri besleme) değerlerinin, damper  
klapesi konumları, hatalar ve durum mesajları,  
analog veya anahtar çıkışlarıyla merkezi bina  
yönetim sistemine sinyal verilir.
Bir veya iki (iki tarafta sürgülü pencerelerine sahip  
çeker ocaklar için) uyarlanabilir EASYLAB BE- 
SEG-** veya BE-LCD-01 kontrol paneli, görsel ve  
sesli sinyalizasyon ile bağlanır. Sesli alarm devre  
dışı bırakılabilir yada süre sınırlandırılabilir.
Alarm sinyalizasyonu bağımsız olarak  
yapılandırılabilir; örneğin, belli çalışma modları için  
alarm baskılama ya da farklı seviyelerden alarmları  
toplama
Merkezi bina yönetimi, oda kontrol paneli ya da  
çeker ocak kontrol paneliyle çalışma modu  
varsayılan ayarı, esnek önceliklendirme ve  
kapama (shut-off) seçeneklerine sahiptir.  
Desteklenen özel çalışma modları: artırılmış  
çalışma, azaltılmış çalışma, kapalı ve AÇIK  konum.
İlave özel fonksiyonlar
– Destekleyici akış teknolojisiyle çeker ocakların  

desteklenmesi
– Emiş havası temizleyicisinin emniyetli kontrolü
– Hareket sensörlerinin bağlantısı
– Duman tahliye fonksiyonu
– Çeker ocak aydınlatmasının kontrolü
– Otomatik sürgülü kapak cihazının kontrolü
– EASYLAB oda kontrolörleriyle bağlantılı eş  

zaman faktörlerinin uygulanması
5 analog giriş, sensör sistemine bağlamak ve en  
çok 4 değişken hava debisini entegre etmek  
içindir.
6 voltajsız dijital giriş, sabit hava debilerinin  
entegrasyonu ve/veya özel fonksiyonların kontrolü  
içindir.
3 analog çıkış, hava debisi gerçek (geri besleme)  
değerlerinin ve kontrolör damper klapesi  
konumunun yanı sıra odaya ait toplam hava  
debisinin sinyalizasyonu içindir (üfleme havası,  
emiş havası veya üfleme havası referans değeri).
1 dijital çıkış, yapılandırılabilir alarm şartlarıyla  
hava debisi alarmı içindir.
5 dijital çıkış, çeşitli özel fonksiyonlar içindir.
Yüksek hızlı servomotor (çalışma süresi 90° < 3 s)
Besleme voltajı 24 V AC
 

Çeker ocak kontrolü

Standart metin

Bu teknik şartname,  
ürünün birçok uygulama  
için geçerli olan yalnızca  
bir türünü tanımlar. Diğer  
türlere ait metinler, Easy  
Product Finder tasarım  
programımız ile  
oluşturulabilir.

Kontrolör
Teknik şartname – Çeker ocak kontrolü EASYLAB TCU3

2
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 Tip
TVLK Plastikten yapılmış VAV terminal ünitesi

 Flanş
 Kayıt yok: yok

 Nominal ölçü

 Aksesuarlar
 Kayıt yok: yok

 Kontrol bileşeni
ELAB Yüksek hızlı servomotora sahip  

EASYLAB TCU3 kontrolörü

 Ekipman fonksiyonu – çeker ocak  kontrolü
 Alın hızı transdüserine sahip

 Sürgülü kapak mesafe sensörüne sahip

 Sahada anahtarlama kontakları için  
kademeli anahtarlar ile 

 Sinyalizasyonsuz

FL Her iki uçta flanşlar

250 – 100 Küt cisim 100
250 – 160 Küt cisim 160
250 – D10 Venturi nozulu D10
250 – D16 Venturi nozulu D16

GK Her iki uçta karşı flanşlar

FH-VS Alın hızı kontrolü

FH-DS Lineer kontrol stratejisi
FH-DV Güvenliği optimize edilmiş kontrol  

stratejisi

FH-2P 2 kademeli anahtar
FH-3P 3 kademeli anahtar

FH-F Hava debisi sabit değeri

 Genişletme modülleri
 Seçenek 1: Besleme voltajı
 Kayıt yok: 24 V AC

 Seçenek 2: İletişim arayüzü
 Kayıt yok: yok

 Seçenek 3: Otomatik sıfır noktası  
kalibrasyonu

 Kayıt yok: yok

 Seçenek 4: Işıklandırma
Kayıt yok: yok

 Çalışma değerleri [m³/h veya l/s]
 Ekipmanın fonksiyonuna bağlı olarak

Kullanışlı ilaveler
 EN 14175'e göre kontrol sisteminin  

fonksiyonlarını göstermek için çeker  
ocak kontrolörlerine ait kontrol paneli

T 230 V AC için EM-TRF
U 230 V AC için EM-TRF-USV, kesintisiz  

güç kaynağı (UPS) sağlar

L LonWorks FTT-10A için EM-LON
B BACnet MS/TP için EM-BAC-MOD-01
Modbus RTU için EM-BAC-MOD-01

Z Otomatik sıfır noktası kalibrasyonu için  
EM-AUTOZERO Solenoid valf

S Kontrol panelini kullanarak  
aydınlatmanın bağlantısını ve ışıkların  
açılıp/kapanmasını sağlayan EM-LIGHT  
kablolu soket (yalnızca EM-TRF veya  
EM-TRF-USV ile) 

FH-VS: min – maks
FH-DS: min – maks
FH-DV: min – maks
FH-2P: ₁ / ₂
FH-3P: ₁ / ₂ / ₃
FH-F: ₁

BE-SEG-** 2 karakterli ekrana sahip
BE-LCD-01 40 karakterli ekrana sahip

Sipariş seçenekleri
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Üfleme veya emiş havasına uygun değişken ve  
sabit hava debisi sistemlerine ait dikdörtgen kesitli  
VAV terminal üniteleri 7 nominal ölçüde mevcuttur.
Yüksek kontrol hassasiyeti (R = 1D giriş  
yönündeki dirseklerde bile)
Kullanıma hazır ünite, mekanik parçalardan ve  
elektronik kontrol bileşenlerinden oluşur. Her  
ünite, hava debisinin ölçümü için bir ortalama  
efektif basınç sensörü ve bir damper klapesi içerir.  
Kontrol bileşenlerinin kablo ve boru bağlantıları  
yapılmış olup fabrika montajlıdır.
3 mm ölçüm deliklerine sahip efektif basınç  
sensörü toza ve kire karşı dirençlidir.
Dairesel kesitli kanallara bağlamaya uygun,  
dudaklı conta oluğuna sahip bağlantı boğazı  
EN 1506 veya EN 13180'e göredir.
Damper klapesinin konumu, mil uzatmasında  
dışarıdan gösterilmiştir.
Kapalı klape hava sızdırmazlığı EN 1751, sınıf 4'e  
uygundur (nominal ölçü 100, sınıf 2; nominal  
ölçüler 125 ve 160, sınıf 3).
Gövde hava sızdırmazlığı EN 1751, sınıf C'ye  
uygundur.

Teknik bilgiler
– Nominal ölçüler: 100 ila 400 mm arası
– Hava debisi aralığı: 10 ila 1680 l/s ya da  

36 ila 6048 m³/h arası
– Hava debisi kontrol aralığı (dinamik efektif  

basınç ölçümlü ünite): nominal hava debisinin  
yaklaşık %10 ila 100'ü

– Fark basınç aralığı: 20 – 1500 Pa

Kontrol bileşeni
Elektronik kontrolör, laboratuarlarda üfleme ve  
emiş havasının talebe bağlı değişken hava debisi  
kontrolüne ve hastaneler ile temiz odalarda çeşitli  
görevlere yöneliktir.
Kablo ve boru bağlantıları yapılmış, aerodinamik  
olarak test edilmiş ve müşterinin parametrelerine  
göre fabrikada ayarlanmış VAV terminal ünitesine  
fabrika montajlıdır.
Ekipman fonksiyonu:
RS/LAB: Odaya ait toplam gerçek (geri besleme)  
emiş havası akışından kaynaklanan talebe bağlı  
üfleme havası debisinin kontrolü; bu strateji,  
DIN 1946, bölüm 7'ye uygun negatif basıncı  
sürdürmek amacıyla kullanıcı tanımlı farkı göz  
önünde bulundurur.
Mikroişlemci kullanan kontrol elektroniği,  
EEPROM belleğine kayıtlı yapılandırma ayarlarına  
sahiptir ve dolayısıyla güç kesintisi durumunda  
güvenlidir. Röle değiştirme kontağı olarak  5 analog 
giriş, 6 voltajsız dijital giriş, 3 analog çıkış  ve 
6 dijital çıkış Ölçüm noktasını korumaya yönelik  
oda hava endüksiyonlu statik fark basınç  
transdüseri Minimum ve maksimum hava  
debileriyle sınırlı olmak üzere kapalı bir devrede  
kalıcı bir referans/gerçek (geri besleme) değer  
karşılaştırması aracılığıyla hava debilerinin  
sürdürülmesi
Tüm iletişim ve çevre cihazlarına ait bağlantılar,  
gövdenin dışında bulunmaktadır ve dolayısıyla  
kolay erişilebilirdir. Alarm ekranı (her iki tarafta),  
kontrolör fonksiyonu (kullanılabilirlik sinyali) ve  
iletişim ile ilgili olan ve gövdenin dışında bulunan  
gösterge ışıkları
İletişim sistemi, tak-çalıştır iletişim hatlarına ve  

manüel ağ yapılandırması olmaksızın otomatik  
bağlantı kurulumuna sahiptir ve ek kontrolörlerle  
kolayca genişletilir (entegrasyon sorunları  
genellikle olmaz).
Voltaj sinyalleri, anahtarlama kontakları veya sabit  
değerler kullanarak değişken veya sabit hava  
debileri, oda dengesine entegre edilir. Hava debisi  
gerçek (geri besleme) değerlerinin, damper  
klapesi konumları, hatalar ve durum mesajları,  
analog veya anahtar çıkışlarıyla merkezi bina  
yönetim sistemine sinyal verilir.
Alarm sinyalizasyonu bağımsız olarak  
yapılandırılabilir; örneğin, belli çalışma modları için  
alarm baskılama ya da farklı seviyelerden alarmları  
toplama
İletişim hattı üzerinde (çeker ocaklar, emiş havası,  
üfleme havası ve diğer bağlantılar) en çok 24  
kontrolör dengelenebilir. Bir odaya ait birkaç  
EASYLAB hava debisi kontrolörü boyunca emiş  
havası veya üfleme havası debileri otomatik olarak  
dağıtılır; alternatif olarak dağıtım, bağımsız olarak  
yapılandırılabilir.
Güneşten korumaya/güneşliğe (başkaları  
tarafından sağlanacak) ya da kapama (shut-off)  
damperleri (başkaları tarafından sağlanacak)  
yönelik kontrol giriş sinyali, difüzör tahliye hızının  
hava debisine bağlı optimizasyonu içindir.
Girişler ve çıkışlar
Değişken hava debisinin entegre edilmesine  
yönelik 4 analog giriş
Sabit hava debisinin entegre edilmesine yönelik  
6 dijital giriş
Hava debisi gerçek (geri besleme) değerlerinin ve  
kontrolör damper klapesi konumunun yanı sıra  
(isteğe bağlı olarak) toplam emiş havası debisi,  
toplam üfleme havası debisi, toplam üfleme havası  
debisi referans değerinin sinyalizasyonuna yönelik  
3 analog çıkış
Yapılandırılabilir alarm şartlarıyla hava debisi  
alarmına yönelik 1 dijital çıkış
Difüzörlerde hava debisinin dengelenmesine  
yönelik 2 dijital çıkış
Yüksek hızlı servomotor (çalıştırma süresi 90° < 3  
s)
Besleme voltajı 24 V AC

Etkin oda yönetimi fonksiyonuna sahip ek  
fonksiyonlar
– Bir veya iki ayarlanabilir EASYLAB BE-LCD-01  

oda kontrol panelinin bağlantısı
– Odadaki tüm kontrolörler için çalışma modu  

varsayılan ayarı
– Tekil ve toplu arızalara yönelik merkezi arayüz  

noktası
– Toplam emiş havası debisinin minimum  

değerden daha az olması ya da toplam emiş  
havası debisinin maksimum değeri aşması (eş  
zamanlılık) durumunda oda fonksiyonlarının  
izlenmesi

– Toplam emiş havası debisinin sınırlandırılması  
(eş zamanlılık kontrolü)

– Merkezi bina yönetimi, oda kontrol paneli ya da  
çeker ocak kontrol paneliyle çalışma modu  
varsayılan ayarı, esnek önceliklendirme ve  
kapama (shut-off) seçeneklerine sahiptir; özel  
çalışma modaları: artırılmış çalışma, azaltılmış  
çalışma, kapalı ve AÇIK konum

Oda kontrolü

Standart metin

Bu teknik şartname,  
ürünün birçok uygulama  
için geçerli olan yalnızca  
bir türünü tanımlar. Diğer  
türlere ait metinler, Easy  
Product Finder tasarım  
programımız ile  
oluşturulabilir.

Kontrolör
Teknik şartname – Oda kontrolü EASYLAB TCU3
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– Oda parametrelerinin merkezi olarak  
yapılandırılması

– Sıcaklık kontrolüne ya da harici fark basınç  
kontrolüne dayanan hava debisi referans değer  
değişimi

– Fark basınç kontrolüne yönelik basınç  
transdüserinin bağlantısı

– Bağımsız olarak yapılandırılabilir toplu alarmlar
Girişler ve çıkışlar
4 analog giriş, sıcaklığa dayanarak hava debisi  
referans değer değişimini, basınca dayanarak  
hava debisi referans değer değişimini ve/veya  
dahili fark basınç kontrolüne ait fark basınç  
transdüserini entegre etmeye yöneliktir.  
Kullanılmayan girişler, değişken hava debilerini  
entegre etmekte kullanılabilir.
6 voltajsız dijital giriş, çalışma modu varsayılan  
ayarı yapmak ve iki basınç referans değer ve/veya  
bir kapı kontağı arasında geçiş yapmak içindir.  

Başka kullanılmayan girişler, sabit hava debilerini  
entegre etmeye yöneliktir.
3 analog çıkış, hava debisi gerçek (geri besleme)  
değerinin ve kontrolör damper klapesi konumunun  
yanı sıra (isteğe bağlı olarak) toplam emiş havası  
debisi, toplam üfleme havası debisi, toplam  
üfleme havası debisi referans değerinin  
sinyalizasyonuna yöneliktir.
6 dijital çıkış, hava debisi alarmına, dahili fark  
basınç kontrolüne sahip basınç alarmına, toplu  
alarma, difüzörlerde hava debisinin  
optimizasyonuna ya da güneşten korumanın/ 
güneşliğin ve/veya aydınlatmanın veya cihazların  
entegrasyonuna yöneliktir. Alarm şartları  
yapılandırılabilir.
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 Tip
TVR VAV terminal ünitesi

 Akustik kaplama
 Kayıt yok: yok

 Malzeme
 Kayıt yok: galvanizli çelik sac

 Flanş
 Kayıt yok: yok

 Nominal ölçü [mm]

 Aksesuarlar
 Kayıt yok: yok

 Kontrol bileşeni
ELAB Yüksek hızlı servomotora sahip  

EASYLAB TCU3 kontrolörü

 Ekipman fonksiyonu – oda kontrolü

D Akustik kaplamalı

P1 Toz boya kaplı, gümüş rengi (RAL 7001)
A2 Paslanmaz çelik

FL Her uçta (TVR – D – P1 için değil)

100
125
160
200
250
315
400

D2 Her iki uçta dudaklı conta
G2 Her iki uçta karşı flanşlar

RS Oda üfleme havası
RE Oda emiş havası
PC Fark basınç kontrolü

 Genişletme modülleri
 Seçenek 1: Besleme voltajı
 Kayıt yok: 24 V AC

 Seçenek 2: İletişim arayüzü
 Kayıt yok: yok

 Seçenek 3: Otomatik sıfır noktası  
kalibrasyonu

 Kayıt yok: yok

 İlave fonksiyonlar

 Çalışma değerleri [m³/h veya l/s, Pa]  

1: Toplam oda emiş havası/üfleme
 havası –  standart mod
2: Toplam oda emiş havası/üfleme
 havası –  azaltılmış çalışma
3: Toplam oda emiş havası/üfleme
 havası –  artırılmış çalışma
4: Sabit oda üfleme havası
5: Sabit oda emiş havası
6: Üfleme havası/emiş havası farkı
Δpreferans değeri: Referans değer basıncı 
 (yalnızca  fark basınç kontrolü ile)

Kullanışlı ilaveler
 Oda kontrol paneli

T 230 V AC için EM-TRF
U 230 V AC için EM-TRF-USV, kesintisiz  

güç kaynağı (UPS) sağlar

L LonWorks FTT-10A için EM-LON
B BACnet MS/TP için EM-BAC-MOD-01
Modbus RTU için EM-BAC-MOD-01

Z Otomatik sıfır noktası kalibrasyonu için  
EM-AUTOZERO Solenoid valf

LAB Emiş havası yönetimli sistem  
(laboratuarlar)

LAB-RMF Aktif oda yönetimi fonksiyonuna  
sahip emiş havası yönetimli sistem  
(laboratuarlar)

CLR Üfleme havası yönetimli sistem
 (temiz  oda)
CLR-RMF Aktif oda yönetimi fonksiyonuna  

sahip üfleme havası yönetimli sistem  
(temiz oda)

 Yalnızca LAB-RMF veya CLR-RMF ek  
fonksiyonlar ile

BE-LCD-01 40 karakterli ekrana sahip

Sipariş seçenekleri
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Çeker ocak kontrolü ile oda kontrolü ve merkezi bina yönetim sistemi arasındaki
bir  arayüz olarak adaptör modülü

 ■ Maksimum 23 EASYLAB kontrolörü, çeker ocak kontrolörleri veya oda  
kontrolörleri ile tak-çalıştır iletişim imkânı

 ■ Diğer değişken ve sabit hava debilerinin oda dengesine entegrasyonuna  
yönelik ek veri noktaları; örneğin kontrolörler veya çeker ocaklar

 ■ Merkezi bina yönetim sistemine oda arayüzü olarak ayarlanabilir
 ■ Oda fonksiyonlarının kullanımı ve sinyalizasyon için oda kontrol panelinin  

bağlantısı

Genişletme seçenekleri
 ■ Şebeke bağlantısı (230 V)
 ■ LonWorks, BACnet veya Modbus standart merkezi bina yönetim sistemi  

arayüzleri ile genişletme modülleri
 ■ Çalışma modu varsayılan ayarına yönelik oda kontrol panelleri

TAM 2.1 –

X XTAM testregistrierung

K6 – 2.1 – 29

EASYLAB sisteminin genişletilmesine yönelik
adaptör  modülü
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Genel bilgiler
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Tip

TAM Genel bilgiler 2.1 – 30
Sipariş kodu 2.1 – 33
Ekipman fonksiyonları 2.1 – 34
Ekipman fonksiyonları – oda yönetimi fonksiyonu 2.1 – 36
Teknik şartname 2.1 – 39

Temel bilgiler ve tanımlar 2.7 – 1

Sayfa

K6 – 2.1 – 30

¹ yalnızca aktif oda yönetimi fonksiyonuna sahip bir TAM içindir

TAM adaptör modülünü kullanarak EASYLAB sisteminin genişletilmesi

Adapter module TAM

Fume hood BE-LCD-01¹ BMS

Communication cable

Fume cupboard 1 Fume cupboard nFume cupboard 3Fume cupboard 2



Kontrolör
Genel bilgiler

08/2012 – DE/tr

TAM

2

Uygulama
– EASYLAB sisteminin genişletilmesine yönelik  

TAM Tipi adaptör modülü
– Çeker ocak kontrolü ile oda kontrolü arası  

arayüzü
– Merkezi bina yönetim sistemi arayüzleri,  

0 – 10 V voltaj sinyalleri ya da LonWorks,  
BACnet, Modbus için genişletme modüllerine  
sahip

– Çok kolay devreye alma: otomatik kontrolör  
tanımlaması, bileşen adreslemeye duymayan  
(tak-çalıştır iletişim), etkileşimli menüye sahip  
yapılandırma yazılımı ve genişletilmiş tanılama  
fonksiyonları

– Genişletme modüllerini ve oda kontrol panelleri  
kullanarak yapılan projeye özgü düzenlemeler

– Ek hava debilerinin oda dengesine  
entegrasyonu için çeşitli seçenekler

– Oda yönetimi fonksiyonu (RMF)  
etkinleştirilebilir.

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

Çalışma modları
– LAB: laboratuarlar için emiş havası yönetimli  

sistem
– CLR: temiz odalar için üfleme havası yönetimli  

sistem
– LAB/CLR-RMF: Etkin oda yönetimi  

fonksiyonuna sahip sistem

Eklentiler
Genişletme modülleri fabrika montajlıdır ya da  
sonradan takılabilir.
– T: EM-TRF, kontrolörü 230 V AC şebeke  

voltajına bağlamak için kullanılan güç kaynağı  
ünitesi

– U: EM-TRF-USV, kontrolörü 230 V AC şebeke  
voltajına bağlamak ve kesintisiz güç temin  
etmek için kullanılan güç kaynağı ünitesi

– L: EM-LON, LonWorks FTT-10A arayüzü
– B: EM-BAC-MOD-01, BACnet MS/TP için  

yapılandırılmış arayüz
– M: EM-BAC-MOD-01, Modbus RTU için  

yapılandırılmış arayüz

Kullanışlı ilaveler
– BE-LCD-01: Çeker ocak kontrolü ve oda  

kontrolüne yönelik kontrol paneli (yalnızca ...- 
RMF çalışma modu içindir)

– Fark basınç transdüseri: Oda basıncı kontrolü  
ve kanal basıncı kontrolü için statik fark basınç  
transdüseri

– EasyConnect: EASYLAB bileşenlerini devreye  
alma ve tanılama için kullanılan yapılandırma  
yazılımı

Özel nitelikler
– Otomatik kontrolör tanımlamasına sahip tak- 

çalıştır iletişim, bileşen adreslemeye gerek yok
– Fonksiyonel genişletmeye yönelik modüler  

sistem
– Kontrolör gövdesinin dışında bağlantılar ve  

durum ekranları

– Uyumlanabilir oda kontrol panellerini kullanarak  
yapılan projeye özgü düzenlemeler

– Projeye özgü düzenlemeler, yapılandırılabilir  
özel fonksiyonlar, izleme ve alarm  
sinyalizasyonu ile yapılabilir.

– Sistemin kalıcı fonksiyon izlemesi
– Çok kolay devreye alma, yapılandırma  

değişiklikleri ve tanılama
– Oda ayarlarının merkezi yapılandırılması ve  

kalıcı sinyalizasyonu (oda yönetimi fonksiyonu)
– EasyConnect yapılandırma yazılımı, etkileşimli  

ve kablosuz çalışmayı mümkün kılar.
– Fabrikada test edilmiş ve projeye özgü  

parametrelere göre yapılandırılmıştır.

Parçalar ve özellikleri
– Kalıcı belleğe kaydedilmiş program ve sistem  

verilerine sahip mikroişlemci sistemi
– Besleme voltajı bağlantısına yönelik çift sıralı  

klemens blokları
– İki kontrol paneline ait bağlantılar
– İletişim hattının soketle ve vidalı klemenslerle  

bağlantısı
– Vidalı klemenslere sahip dijital çıkışlar
– Vidalı klemenslere veya sokete sahip dijital  

girişler
– Vidalı klemenslere veya sokete sahip analog  

girişler
– Vidalı terminallere sahip analog çıkışlar
– İletişim hattına ait entegre dirençli bağlantı  

terminali
– Gövdenin her iki tarafındaki alarm gösterge  

ışıkları
– Durum gösterge ışıkları (kullanılabilirlik sinyali,  

iletişim ve dirençli bağlantı terminali)

Konstrüksiyon özellikleri
– Bir gövde içinde ana baskılı devre kartı ve  

genişletme modülleri
– Gövdeyi anahtar kutusuna ya da duvara ve  

tavana sabitlemek için kullanılan köşebent
– Gövde, EM-TRF veya EM-TRF-USV'ye sahip  

TAM hariç olmak üzere aletsiz açılabilir.
– Genişletme modüllerinin bağlantısına ait iğne  

başlıklı soket
– Gövdenin dışındaki birçok önemli bağlantılara  

ait soketler

Malzemeler ve yüzeyler
– Gövde, mavi renkli (RAL 5002) ABS plastikten  

yapılmıştır.

Montaj ve devreye alma
– Gövdeyi anahtar kutusuna ya da duvara veya  

tavana sabitlemek için köşebendi kullanın.
– İletişim hattını bağlayın ve her iki uçtaki dirençli  

bağlantı terminalini etkinleştirin.
– Bileşen adresleme ve ağ yönetim aracı gerekli  

değildir.
– Gerekiyorsa EasyConnect yapılandırma  

yazılımını kullanarak düzenlemeleri yapın.
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TAM EASYLAB adaptör  
modülü
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Genel bilgiler
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Teknik bilgiler

  
 

Fonksiyon

Besleme voltajı 24 V AC ± %15; 230 V AC isteğe bağlı olarak  50/60 Hz
Güç derecesi 9 VA maks.
Mikro sigorta 2 A, yavaş atmalı, 250 V
Çalışma sıcaklığı 10 – 50 °C
IEC koruma sınıfı III (korumalı ekstra alçak gerilim)
Koruma seviyesi IP 20
EC uygunluğu 2004/108/EG'ye göre Elektromanyetik Uyumluluk
Ağırlık 1,7 kg sabitleme elemanı dâhil

Geri kazanım süresi 500 ms
İletişim hattına ait 2 arayüz SF-UTP ağ kablosu, 300 m maks.; en fazla 24 cihaza kadar
Kontrol panellerine ait 2 arayüz SF-UTP ağ kablosu, 40 m maks.
6 dijital çıkış Açık/kapalı kontaklı röle, 250 V, 12 A; devre açma akımı 25 A

6 dijital giriş voltajsız anahtarlama kontakları içindir; açık veya kapalı kontak olarak  
yapılandırılabilir

5 analog giriş 0 – 10 V, giriş direnci > 100 kΩ, özellik yapılandırılabilir
4 analog çıkış 0 – 10 V, 10 mA maks., özellik yapılandırılabilir

Bağlantılar ve durum ekranları – TAM

① Alarm gösterge ışığı
② Dijital giriş
③ Oda kontrol panellerine veya servise ait bağlantılar

①
② ④ ⑤③ ⑥

④ Analog giriş
⑤ İletişim hattına yönelik bağlantı
⑥ İletişim, etkin dirençli bağlantı terminali, kontrolör  

fonksiyonu (kullanılabilirlik) gösterge ışıkları
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TAM/T/LAB
Besleme voltajına yönelik EM-TRF tipi genişletme  
modülü
LAB .......................... Emiş havası yönetimli sistem

Sipariş örneği

K6 – 2.1 – 33

TAM

   

  TAM  /  TL  /  LAB  /  ...  

 Tip
TAM Adaptör modülü

 Genişletme modülleri
 Seçenek 1: Besleme voltajı
 Kayıt yok: 24 V AC
T 230 V AC için EM-TRF
U 230 V AC için EM-TRF-USV, 
 kesintisiz güç  kaynağı (UPS) sağlar

 Seçenek 2: İletişim arayüzü
 Kayıt yok: yok
L LonWorks-FTT-10A için EM-LON
B BACnet MS/TP için EM-BAC-MOD-01
M Modbus RTU için EM-BAC-MOD-01

 Çalışma modu
LAB Emiş havası yönetimli sistem  

(laboratuarlar)
LAB-RMF Aktif oda yönetimi fonksiyonuna  

(laboratuarlar) sahip emiş havası
 yönetimli  sistem
CLR Üfleme havası yönetimli sistem (temiz oda)
CLR-RMF Aktif oda yönetimi fonksiyonuna  sahip 

üfleme havası yönetimli sistem

 Çalışma değerleri [m3/h veya l/s, Pa]
 Yalnızca LAB-RMF veya CLR-RMF  çalışma 

moduna sahip
1 Toplam oda emiş havası/üfleme 
 havası –  standart mod
2 Toplam oda emiş havası/üfleme 
 havası –  azaltılmış çalışma
3 Toplam oda emiş havası/üfleme  
 havası –  artırılmış çalışma
4 Sabit oda üfleme havası
5 Sabit oda emiş havası
6 Üfleme havası/emiş farkı
Δpreferans değer Referans değer basıncı  

(yalnızca fark basınç kontrolü ile)

Kullanışlı ilaveler
 Oda kontrol paneli 
BE-LCD-01 40 karakterli ekrana sahip

Sipariş kodu
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Ekipman fonksiyonları
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Hava debisi toplu sinyali
Adaptör modülü, bağlı tüm kontrolörlerden gelen  
sinyalleri toplayarak bir araya getirir ve bir voltaj  
sinyali olarak bu toplu sinyali sağlar; EM-LON ve  
EM-BAC-MOD-01 genişletme modülleriyle ağ  
değişkeni olarak sinyal verilir. Üfleme havası ve  
emiş havası sinyalleri dikkate alınır.

Değişken hava debileri
– Sistem, iletişim hattına bağlı olan en çok  

23 adet EASYLAB kontrolörü göz önünde  
bulundurur.

– Sistem, analog girişlerine bağlı olan en çok  
5 adet voltaj sinyalini göz önünde bulundurur.

– Sistem; LonWorks, BACnet veya Modbus  
arayüzü aracılığıyla aktarılan en çok 2 adet ağ  
değişkenini göz önünde bulundurur.

Sabit hava debileri
– Sistem, dijital girişlere bağlı olan en çok 6 adet  

yapılandırabilir sabit hava debisini göz önünde  
bulundurur.

Oda yönetimi fonksiyonu
– Oda yönetimi fonksiyonu, adaptör modülünü  

kullanarak etkinleştirilebilir.
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Tanım
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Girişler
5 analog giriş
– Değişken hava debilerinin entegrasyonuna  

yönelik yapılandırılabilir özelliklere sahip analog  
girişler

6 dijital giriş
– Anahtarlama kontakları kullanarak sabit hava  

debilerinin entegrasyonuna yönelik dijital  
girişler

Çıkışlar
1 analog çıkış
– Toplam emiş havası debisi, toplam üfleme  

havası debisi veya toplam üfleme havası debisi  
referans değeri (referans değer: yalnızca emiş  
havası yönetimli sistem için)

1 dijital çıkış
– Adaptör modülünün alarm durumu

Merkezi bina yönetim sistemi arayüzleri  
olarak genişletme modülleri
– LonWorks FTT-10A (EM-LON)
– BACnet MS/TP (EM-BAC-MOD-01)
– Modbus RTU (EM-BAC-MOD-01)

Adaptör modülünün aşağıdaki çalışma değerleri  
ve hata mesajları ağ aracılığıyla aktarılır:
– Alarm durumu
– Dijital giriş ve çıkışların anahtarlama durumu
– EASYLAB sisteminin içindeki kontrolör sayısı
– Toplam emiş havası debileri ve/veya toplam  

üfleme havası debileri
– Sistemin içindeki değerlendirilmiş damper  

klapesi konumları

İlaveten, emiş havası veya üfleme havası debileri,  
oda dengesine kalıcı olarak entegre edilebilir.
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Arayüzler

TAM arayüzleri

BMS

LonWorks
BACnet
Modbus

Analog
0 – 10 V DC Switch contacts

Communication cable

Fume cupboard 1 Fume cupboard 2 Fume cupboard 3 Fume cupboard n

TAMBE-LCD-01
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Uygulama
– Oda yönetimi fonksiyonu, odanın tamamına  

yönelik fonksiyonlar sağlayan bir yazılım  
seçeneğidir.

– Maksimum 24 kontrolörden oluşan bir  
EASYLAB sisteminde oda yönetimi fonksiyonu,  
TCU3 üfleme havası kontrolörü, TCU3 emiş  
havası kontrolörü ya da TAM adaptör modülü  
olmak üzere bir kontrolör üzerinden  
etkinleştirilir.

– Oda yönetimi fonksiyonuna yönelik fabrika  
ayarlı parametreler

– EasyConnect yapılandırma yazılımını  kullanarak 
sahada etkinleştirme

Oda fonksiyonlarına yönelik merkezi arayüz
– Oda içindeki tüm kontrolörlere yönelik odanın  

çalışma modu varsayılan ayarı; öncelik  
seçilebilir.

– LonWorks, BACnet ve Modbus anahtarlama  
kontakları ya da oda kontrol paneli kullanarak  
odanın çalışma modu varsayılan ayarı

– Sıcaklık kontrolüne dayanan hava debisi  
referans değer değişimi

– Harici fark basınç kontrolüne dayanan hava  
debisi referans değer değişimi

– Dahili fark basınç kontrolüne yönelik oda  
basınç transdüseri, kapı kontağı ve referans  
değer anahtarlama kontağının bağlantısı

– Güneşten korumaya/güneşliğe (başkaları  
tarafından) ve aydınlatmaya yönelik kontrol giriş  
sinyali

Oda parametrelerin ve fonksiyonlarının  
merkezi olarak yapılandırılması
– Toplam minimum emiş havasına ait varsayılan  

ayar ya da odaya ait toplam minimum üfleme  
havası

– Üfleme havası-emiş havası farkına ait  
varsayılan ayar

– Fark basınç kontrol parametrelerine ait  
varsayılan ayar

– Sabit ve anahtarlanmamış hava debilerinin  
sisteme katılması

– Emiş havası dengeleme optimizasyonu

Oda fonksiyonlarının izlenmesi
– Belirlenmiş toplam emiş havasının aşılması (eş  

zamanın izlenmesi) ya da belirlenmiş toplam  
emiş havasının sınırlandırılması (eş zaman  
kontrolü)

Bağımsız olarak yapılandırılabilir toplu  
alarmlar
– Toplu alarm, bir EASYLAB sisteminin tüm  

kontrolörlerine ait tüm alarmların toplanarak bir  
araya getirilmesi anlamına gelir.

Oda kontrol panellerinin kullanımı
– 2 adet BE-LCD-01 oda kontrol panelinin  

bağlantısı
– Bir odanın hava debisine ya da fark basınç  

kontrolüne ait durum ekranı; örneğin, basınç  
referans değeri ve basınç gerçek (geri  
besleme) değeri

– Toplam emiş havası debisine yönelik gerçek  
(geri besleme) ve referans değerler gibi gerçek  
(geri besleme) oda parametrelerinin  
gösterilmesi

– Oda parametrelerine erişime yönelik servis  
arayüzü

– Güneşten korumanın/güneşliğin (başkaları  
tarafından) ve aydınlatmanın kontrolü
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  /  LAB – RMF  
  /  CLR – RMF  

Sipariş kodu detayı

Oda yönetimi fonksiyonu

RMF

Minimum total
supply air or

supply air
∆p-Pressure actual

value

Pressure setpoint
value

Default settings

Central BMS
interface / room

Room alarmsRoom control
panel

Signalling

Setpoint change
signal for

temperature

Room operating
mode
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Girişler
4 analog giriş
– Sıcaklık kontrolüne dayanan hava debisi  

referans değer değişimi
– Harici fark basınç kontrolüne dayanan hava  

debisi referans değer değişimi
– Dahili fark basınç kontrolüne yönelik oda  

basıncının gerçek (geri besleme) değeri
– Başka türlü kullanılmayan girişlere değişken  

hava debilerinin bağlantısı

6 dijital giriş
Kullanılabilir fonksiyonlar:
– Odanın çalışma modu varsayılan ayarı:  

Standart mod, azaltılmış çalışma, artırılmış  
çalışma, kapalı ve AÇIK konum

– Odanın çalışma modunun önceliklendirilmesi:  
merkezi bina yönetim sistemi tarafından ya da  
yerel olarak

– Dahili fark basınç kontrolü durumunda iki  
basınç referans değerleri arasında anahtarlama  
yapma

– Dahili fark basınç kontrolü için kapı kontağının  
sisteme katılması

– Başka türlü kullanılmayan girişlere geçici olarak  
sabit hava debilerinin entegrasyonu

Çıkışlar
1 analog çıkış
– Toplam emiş havası debisi, toplam üfleme  

havası debisi ya da toplam üfleme havası  debisi 
referans değeri

6 dijital çıkış
– Yerel adaptör modülü alarmı
– Odaya ait toplu alarm
– Fark basınç alarm (yalnızca dahili fark basınç  

kontrolü içindir)
– Güneşten korumaya/güneşliğe (başkaları  

tarafından sağlanacak) ya da kapama (shut-off)  
damperleri (başkaları tarafından sağlanacak)  
yönelik kontrol giriş sinyali, difüzör tahliye  
hızının hava debisine bağlı optimizasyonu  
içindir.

– Aydınlatma bağlantısı (başkaları tarafından  
sağlanacak)

Merkezi bina yönetim sistemi arayüzleri  
olarak genişletme modülleri
– LonWorks FTT-10A (EM-LON)
– BACnet MS/TP (EM-BAC-MOD-01)
– Modbus RTU (EM-BAC-MOD-01)

Odaya ait aşağıdaki çalışma değerleri ve hata  
mesajları ağ aracılığıyla aktarılır:
– Çalışma modu varsayılan ayarı
– Çalışma modu varsayılan ayarlarının  

önceliklendirilmesi (merkezi bina yönetim  
sistemince, yerel olarak)

– Sıcaklık veya fark basın kontrolü ile ilgili hava  
debisi referans değerinin entegrasyonu

– İki referans değer arasında anahtarlama
– Odanın dengelenmesi için emiş havası ve/veya  

üfleme havası debilerinin entegrasyonu
– Güneşten korumaya/güneşliğe (başkaları  

tarafından) yönelik kontrol giriş sinyali

EASYLAB sisteminden (oda) geri besleme  
sinyalleri:
– Odanın çalışma modu
– Toplam emiş havası debisi gerçek (geri  

besleme) değeri
– Toplam üfleme havası debisi gerçek (geri  

besleme) değeri
– Değerlendirilmiş damper klapesi konumları
– Toplu alarm
– Dahili oda basınç kontrolünün referans ve  

gerçek (geri besleme) değerleri
– Oda basınç alarmı
 

Arayüzler



Kontrolör
Ekipman fonksiyonları – oda yönetimi fonksiyonu

08/2012 – DE/tr

TAM

2

K6 – 2.1 – 38

Kontrol paneli özellikleri
– Düğmeler ve fonksiyonlar ayrı ayrı  

yapılandırılabilir.
– Kullanımı kolay – kullanılabilir fonksiyon  

düğmeleri görünürdür ve kullanılamayan  
fonksiyon düğmeleri görünmezdir.

– Kullanılabilir fonksiyonlara ait düğmeler  
kırmızıdır.

– Etkin fonksiyonlara ait düğmeler beyazdır.
– Kontrolörün yapılandırılması ve tanılanmasına  

yönelik entegre servis soketi
 

Çalışma

Kontrol panelleri hakkında  
detaylı bilgi için Bölüm K6  
– 2.5'e bakınız.

EASYLAB BE-LCD-01 kontrol paneli, ekran ve kontrol elemanları

① 40 karakterli ekran
② Alarm ses cihazı
③ Sürgülü kapak izleme ikaz ekranı
④ HIGH ve LOW yazılarına sahip durum ekranı (yeşil,  

sarı, kırmızı)
⑤ Servise ve devreye almaya yönelik bağlantı soketi

①

②

③

④

⑤

⑥

⑧

⑨

⑩

⑦

⑥ Sesli alarm bildirisi
⑦ Manüel kontrol
⑧ Çalışma modunun seçimi
⑨ Aydınlatma ve diğer ekipmanlar (RMF)
⑩ Otomatik sürgülü kapak cihazı (FH), güneşten  

koruma, örneğin güneşlik (RMF)
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Kontrolör
Teknik şartname

Çeker ocak kontrolü ve oda kontrolü arasında bir  
arayüz olarak EASYLAB sistemine ait adaptör  
modülü
Mikroişlemci kullanan kontrol elektroniği,  
EEPROM belleğine kayıtlı yapılandırma ayarlarına  
sahiptir ve dolayısıyla güç kesintisi durumunda  
güvenlidir.
Tüm iletişim ve çevre cihazlarına ait bağlantılar,  
gövdenin dışında bulunmaktadır ve dolayısıyla  
kolay erişilebilirdir. Alarm ekranı (her iki tarafta),  
kontrolör fonksiyonu (kullanılabilirlik sinyali) ve  
iletişim ile ilgili olan ve gövdenin dışında bulunan  
gösterge ışıkları
İletişim sistemi, tak-çalıştır iletişim hatlarına ve  
manüel ağ yapılandırması olmaksızın otomatik  
bağlantı kurulumuna sahiptir ve ek kontrolörlerle  
kolayca genişletilir (entegrasyon sorunları  
genellikle olmaz).
Analog sinyal, anahtarlama kontağı veya sabit  
değerler kullanarak odadaki değişken veya sabit  
hava debileri oda dengesine entegre edilir. Analog  
veya anahtar çıkışlarıyla hava debisi toplu  
sinyallerini, hatalar ve durum mesajları merkezi  
bina yönetim sistemine sinyal olarak gönderilir.
5 analog giriş, değişken hava debilerinin  
entegrasyonu içindir.
6 voltajsız dijital giriş, sabit hava debilerinin  
entegrasyonu ve/veya özel fonksiyonların kontrolü  
içindir.
Odanın toplam hava debisinin (üfleme veya emiş  
havası) sinyalizasyonuna yönelik analog çıkış
Alarm için dijital çıkış; alarm şartları  
yapılandırılabilir.
Besleme voltajı 24 V AC

Özel nitelikler
– Otomatik kontrolör tanımlamasına sahip tak- 

çalıştır iletişim, bileşen adreslemeye gerek yok
– Fonksiyonel genişletmeye yönelik modüler  

sistem
– Kontrolör gövdesinin dışında bağlantılar ve  

durum ekranları
– Uyumlanabilir oda kontrol panellerini kullanarak  

yapılan projeye özgü düzenlemeler
– Projeye özgü düzenlemeler, yapılandırılabilir  

özel fonksiyonlar, izleme ve alarm  
sinyalizasyonu ile yapılabilir.

– Sistemin kalıcı fonksiyon izlemesi
– Çok kolay devreye alma, yapılandırma  

değişiklikleri ve tanılama
– Oda ayarlarının merkezi yapılandırılması ve  

kalıcı sinyalizasyonu (oda yönetimi fonksiyonu)
– EasyConnect yapılandırma yazılımı, etkileşimli  

ve kablosuz çalışmayı mümkün kılar.
– Fabrikada test edilmiş ve projeye özgü  

parametrelere göre yapılandırılmıştır.

Malzemeler ve yüzeyler
– Gövde, mavi renkli (RAL 5002) ABS plastikten  

yapılmıştır.

Etkin oda yönetimi fonksiyonuna sahip ek  
fonksiyonlar
– Görsel ve sesli sinyalizasyon ile bir veya iki  adet 

uyumlanabilir EASYLAB BE-LCD-01  kontrol 
panelinin bağlanması

– Sesli sinyal baskılanabilir ya da süresi  
sınırlandırılabilir; alarm sinyalizasyonu bağımsız  
olarak yapılandırılabilir; örneğin, belli çalışma  
modları için alarm baskılama ya da farklı  
seviyelerden alarmları toplama

– Esnek baskılama ve önceliklendirme  
seçenekleri ile merkezi bina yönetim sistemi  
ve/veya oda kontrol paneli aracılığıyla çalışma  
modu varsayılan ayarı

– Desteklenen özel çalışma modları: artırılmış  
çalışma, azaltılmış çalışma, kapalı ve açık  
konum

– Odadaki tüm kontrolörler için çalışma modu  
varsayılan ayarı

– Bağımsız hatalara yönelik merkezi arayüz
– Oda fonksiyonlarının izlenmesi
– Oda parametrelerinin merkezi olarak  

yapılandırılması
 

Standart metin

Bu teknik şartname,  
ürünün birçok uygulama  
için geçerli olan yalnızca  
bir türünü tanımlar. Diğer  
türlere ait metinler, Easy  
Product Finder tasarım  
programımız ile  
oluşturulabilir.
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 Tip
TAM Adaptör modülü

 Genişletme modülleri
 Seçenek 1: Besleme voltajı
 Kayıt yok: 24 V AC

 Seçenek 2: İletişim arayüzü
 Kayıt yok: yok

 Çalışma modu

T 230 V AC için EM-TRF
U 230 V AC için EM-TRF-USV, kesintisiz  

güç kaynağı (UPS) sağlar

L LonWorks-FTT-10A için EM-LON
B BACnet MS/TP için EM-BAC-MOD-01
M Modbus RTU için EM-BAC-MOD-01

LAB Emiş havası yönetimli sistem  
(laboratuarlar)

LAB-RMF Aktif oda yönetimi  fonksiyonuna 
(laboratuarlar) sahip emiş  havası 
yönetimli sistem

CLR Üfleme havası yönetimli sistem
 (temiz  oda)
CLR-RMF Aktif oda yönetimi  fonksiyonuna 

sahip üfleme havası  yönetimli sistem

 Çalışma değerleri [m3/h veya l/s, Pa]
 Yalnızca LAB-RMF veya CLR-RMF  

çalışma moduna sahip
1 Toplam oda emiş havası/üfleme
 havası –  standart mod
2 Toplam oda emiş havası/üfleme
 havası –  azaltılmış çalışma
3 Toplam oda emiş havası/üfleme
 havası –  artırılmış çalışma
4 Sabit oda üfleme havası
5 Sabit oda emiş havası
6 Üfleme havası/emiş farkı
Δpreferans değer Referans değer basıncı
 (yalnızca  fark basınç kontrolü ile)

Kullanışlı ilaveler
 Oda kontrol paneli 

BE-LCD-01 40 karakterli ekrana sahip

Sipariş seçenekleri
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LonWorks altyapısıyla binalarda zorlu kontrol görevlerine yönelik LON iletişimine  
sahip elektronik kontrolör

 ■ Laboratuarlar, temiz odalar, hastane koğuşları ve ofisler için maksimum kontrol  
rahatlığı

 ■ Tek bir kaynaktan tüm oda çözümleri için mükemmel sistem
 ■ Çeker ocaklar için üfleme havası, emiş havası ve basıncının talebe göre ve  

hızlı yanıt verebilen kontrolü
 ■ LonWorks FTT-10A arayüzü: Ters voltaj korumalı ve dolayısıyla minimum  

kablolama çabası gerektiren iki damarlı kablo
 ■ Standart ağ değişkenleri (SNTV), merkezi bina yönetim sistemine kolay  

entegrasyonu sağlar.
 ■ LonWorks ve uzaktan erişim sayesinde kontrolörlerin tam yapılandırılması
 ■ TVLK, TVRK, TVR, TVA, TVZ, TVT, ve TVJ hava debisi kontrolörleri ile  

kombine edilebilir.
Çeker ocak kontrolü amacıyla kullanıldığında

 ■ EN 14175'e göre ekranlı kontrol ve izleme
 ■ Birden çok yapılandırılabilir özel fonksiyon

TCU-LON-II 2.1 –

Yüksek hızlı servomotora  
sahip TCU-LON-II

X XTCU-LON-IItestregistrierung
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Çok zorlu kontrol mühendisliği görevlerine ait LON 
kon trolörü
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Tip

TCU-LON-II Genel bilgiler 2.1 – 42
Sipariş kodu 2.1 – 46
Ekipman fonksiyonları – Çeker ocak kontrolü 2.1 – 48
Ekipman fonksiyonları – Oda kontrolü 2.1 – 53
Teknik şartname – Çeker ocak kontrolü 2.1 – 59
Teknik şartname – Oda kontrolü 2.1 – 62

Uygulama
– Çok zorlu hava debisi kontrol gereklerini  

karşılayan TCU-LON-II Tipi elektronik kontrolör
– Kontrolörler, bağımsız olarak ya da bütün bir  

oda çözümü için diğer kontrollerle birlikte  
kullanılabilir.

– Entegre LonWorks arayüzü, özellikle LonWorks  
arayüzüne sahip binalar için uygundur.

– Çeker ocaklar, üfleme havası ve emiş havasına  
yönelik hızlı ve sağlam hava debisi kontrolü

– EN 14175'e uygun çeker ocak kontrolü
– Odalardaki hava debisi kontrolüne yönelik  

sistem çözümü (oda dengesi)
– Fark basıncı ve hava debisinin kaskadı olarak  

oda basıncı kontrolü veya kanal basıncı  
kontrolü

– LonWorks uyumlu vana servomotoruna sahip  
ara ısıtıcıya ait kontrol giriş sinyaliyle sıcak  
kontrolü

– Birden çok yapılandırılabilir özel fonksiyon,  
projeye özgü düzenlemelere olanak sağlar.

– İşletim ve ekran birimleri gibi LonWorks çevre  
cihazlarının entegrasyonu

– Merkezi bina yönetim sistemi arayüzü
– Laboratuarlarda, eczacılık ve yarı-iletken  

endüstrilerindeki temiz odalarda,  
ameliyathanelerde, yoğun bakım ünitelerinde  
ve çok zorlu kontrol şartlarına sahip ofislerde  
kullanmaya yöneliktir.

Ekipman fonksiyonları
– FH: Çeker ocak kontrolü
– RS: Üfleme havası kontrolü (Oda Beslemesi)
– RE: Emiş havası kontrolü (Oda Emişi)
– PS: Fark basınç kontrolü – üfleme havası  

(Basınç Beslemesi)
– PE: Fark basınç kontrolü – emiş havası (Basınç  

Emişi)
– PS ve PE ekipman fonksiyonlarına ait fark  

basınç transdüserleri, tedarik paketine dâhildir.
– Gereken debi aralığı, sipariş sırasında  

belirtilmelidir.

Kullanışlı ilaveler
– BE-TCU-LON-II: Çeker ocak kontrol paneli
– TCU-LON-II eklentisi: TCU-LON-II'nin devreye  

alınması ve tanılamasına yönelik yapılandırma  
yazılımı

– LON-WA5/B, LON-WA5/B-TAG: 0 – 10 V  
sinyaline sahip hava debisi kontrolörlerin  
LonWorks sistemine entegrasyonu

Özel nitelikler
– Fark basınç transdüserinin otomatik sıfır  noktası 

kalibrasyonu sayesinde sağlam, uzun  vadeli 
hava debisi ölçümü ve az bakım  gerektirmesi

– Ara ısıtıcıya ait kontrol giriş sinyali ile sıcak  
kontrolü mümkündür.

– Bir oda birden çok çeker ocak kontrol  
edildiğinde eş zaman faktörlerinin dikkate  
alınması

– Bütün LonWorks arayüzü, tüm kontrolörlerin  
merkezi bina yönetimi sistemine entegre  
edilmesini olanak sağlar; tekli veri aktarımı için  
0 – 10 V sinyali kullanan geleneksel sistemlerle  
karşılaştırıldığında veri aktarımı için tüm  
kontrolörlere merkezi erişim, uzaktan bakım,  
LonWorks SNVT standart ağ değişkenlerine  
sahip standart arayüz, ters voltaj korumalı iki  
damarlı kablo ve düşük kablolama çabası gibi  
avantajlara sahiptir.

– Röle değiştirme kontakları kullanarak alarm  
sinyalizasyonu

– VAV terminal üniteleri, kullanıma hazır TCU- 
LON-II elektronik kontrolü ile birlikte sevk edilir.

– Etkileşimli navigasyon imkânına sahip TCU- 
LON-II yapılandırma yazılımı eklentisi

– Fabrikada test edilmiş ve projeye özgü  
parametrelere göre yapılandırılmıştır.

– Bakım gerektirmeyen Goldcap kapasitör ile  
entegre güç kesintisi tanıması

Parçalar ve özellikleri
– Hava terminal ünitelerine ait bir eklenti elemanı  

olarak devreye almaya hazır kontrolör
– Kalıcı belleğe kaydedilmiş program ve sistem  

verilerine sahip mikroişlemci sistemi
– Yüksek hızlı ve yüksek hassasiyetli  

servomotorda 90° için çalışma süresi  
3 saniyedir.

– Sistemin fonksiyonlarının ve bağlantılı  
sensörlerin kalıcı olarak izlenmesi

– Besleme voltajı bağlantısına yönelik çift sıralı  
klemens blokları

– Kıskaçlı klemenslere sahip 2 dijital giriş
– Kıskaçlı klemenslere sahip 1 dijital çıkış
– Tak-çalıştır servomotora ait 1 analog çıkış
– Soket bağlantısı analog girişi (çeker ocak  

kontrolöründe alın hızı transdüseri için  
ayrılmıştır)

– Çift sıralı klemens bloklu LonWorks arayüzü
– Kıskaçlı klemensler, en çok 1,0 mm²'ye kadar  

kılıflara sahip ince kablolar için de kullanılabilir. 
– Kontrol paneline ait bağlantı soketi
– Otomatik sıfır noktası kalibrasyonlu hızlı gerçek  

(geri besleme) değer ölçümüne yönelik statik  
fark basınç transdüseri

Temel bilgiler ve tanımlar 2.7 – 1

Sayfa
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Tanım

TCU-LON-II
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Konstrüksiyon özellikleri
– TVLK, TVRK, TVR, TVA, TVZ, TVT veya TVJ  

Tipi hava debisi kontrolörlerine fabrika montajlı
– Kontrolör gövdesi alet kullanmadan açılabilir.
– EEPROM kalıcı belleğine kaydedilmiş program  

ve sistem verilerine sahip nöron çipli  
mikroişlemci sistemi

– Ekipman fonksiyonları, farklı yazılım  
uygulamaları ve parametreleri kullanarak  
ayarlanabilir.

– Çeker ocak kontrolü, üfleme havası kontrolü,  
emiş havası kontrolü ve fark basın kontrolüne  
ait donanım

– Yüksek hızlı servomotora sahip hızlı yanıt  
verebilen hava debisi kontrol devresi

– Serbest topoloji ağlarına yönelik LonWorks- 
FTT-10A arayüzü

– Kontrolör işlemcisinden veya kontrol  
panelinden LonWorks basmalı servis  
düğmesinin etkinleştirilmesi

– Standart ağ değişkenleri (SNVT) ile iletişim
– Ölçüm noktasını koruma için oda havası  

indüksiyonlu statik fark basınç transdüseri
– Transdüserin otomatik sıfır noktası kalibrasyonu
– Entegre güç kesintisi tanıması
– Özel fonksiyonlara yönelik dijital girişler
– Röle değiştirme kontaklı alarm çıkışı
– Sensör sistemi ve sinyalizasyona yönelik  

analog giriş
– BE-TCU-LON-II kontrol paneli bağlantısı  

(yalnızca çeker ocak kontrolü için)
– Kontrolör ve kontrol paneli üzerinden servis  

bağlantısı

Malzemeler ve yüzeyler
– Gövde, gümüş rengi (RAL 7001) toz boya kaplı  

çelik sacdan yapılmıştır.

Montaj ve devreye alma
Sistem entegratörü tarafından LonWorks  
altyapısını tasarlayın ve kurun.
– Ağ yapısı ve aksesuar bileşenlerini tasarlayın.
– Ağ yönetim aracını kullanarak kontrolör  

bilgilerine yönelik aktarım yollarını belirleyin  
(ilişkilendirme).

– Yönlendirici ve sonlandırıcılar dâhil olmak üzere  
bütün ağı kurun.

Montaj
– Montaj yönü, etikette gösterildiği gibi olmalıdır.

Devreye alma
– Sistem entegratörü tarafından devreye alın.
– Ağ yönetim aracı için TCU-LON-II yapılandırma  

yazılımı eklentisini kullanarak düzenlemeleri  
yapın.

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

kontrol sistemi EN 14175'ye uygundur.
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Tasarım esasları
– Serbest topoloji ağına kontrolörlerin bağlantısı
– En çok 16  adet çeker ocak kontrolörü (FH)  

dâhil ağ segmenti (alt-ağ) başına en çok  
20 TCU-LON-II kontrolör

– İlave ağ segmentleri yönlendiriciler aracılığıyla  
eklenebilir.

– UTB-flex 4PR AWG 26/7 Cat 5 veya JY(St)Y  
2 × 2 × 0,8 ağ veri kablosu; diğer kablo türleri  
LonMark tavsiyelerine uymalıdır; yalnızca  
bükümlü kablo çiftleri kullanılmalıdır.

– Ağ segmentindeki tüm kablolara ait maksimum  
uzunluk: 500 m; daha büyük uzunluklar  
yineleyici gerektirir.

– Ağ segmenti içinde hat sonlandırması, bir uçta  
dirençli bağlantı terminali gerektirir.
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Teknik bilgiler Besleme voltajı 24 V AC ± %10, 50 Hz
Güç tüketimi 25 VA
Cam sigorta MT2.5 A
Çalışma sıcaklığı 10 – 40 °C
Alarm rölesinin anahtar sınıfı 250 V AC, 5 A
IEC koruma sınıfı III (korumalı ekstra alçak gerilim)
Koruma seviyesi IP 20
EC uygunluğu 2004/108/EG'ye göre Elektromanyetik Uyumluluk
Boyutlar (B × H × T) yaklaşık 210 × 261 × 84 mm
Ağırlık 1,7 kg

TCU-LON-II ile oda kontrolü

LonWorks Free Topology

BMS

Router

Backbone

Fume cupboard 1 Fume cupboard 2 Fume cupboard 3 Fume cupboard 4-16
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Fonksiyonel tanım
TCU-LON-II elektronik kontrolör, ileri seviye  
kontrol mühendisliği görevleri için tasarlanmıştır.  
Entegre LonWorks arayüzü aracılığıyla kapsamlı  
miktarda bilgiler aktarılabilir.
Arayüz, voltaj ve anahtarlama sinyallerinin  
aktarılmasıyla karşılaştırıldığında kablolama  
çabasını düşürür. Standart ağ değişkenleri  
(SNTV), LonWorks altyapısı bünyesinde kullanılır.  
Gerçek (geri besleme) değerler, referans değerler,  
çalışma modu varsayılan ayarları ve alarmlar giriş  
ve çıkış değişkenleri olarak aktarılır. 
Açık iletişim, LonWorks ağına ve merkezi bina  
yönetim sistemine entegrasyonu kolaylaştırır.
Hava debisi, efektif basıncın ölçülmesiyle  
belirlenir. Bu amaçla VAV terminal ünitesi, bir  
efektif basınç sensörü ile donatılmıştır. Entegre  
fark basınç transdüseri, efektif basıncı bir voltaj  
sinyaline dönüştürür. Hava debisi gerçek (geri  
besleme) değeri, bir ağ değişkeni olarak  
kullanılabilir.
Otomatik sıfır noktası kalibrasyonu, sağlam ve  
uzun vadeli hava debisi ölçümü sağlar ve bakımı  
azaltır. Hava debisi referans değeri, ayarlanan  
çalışma moduna (varsayılan) dayanarak ve isteğe  
göre hesaplanır. Kontrolör, hava debisinin referans  
değerini gerçek (geri besleme) değer ile  
karşılaştırır ve bir fark varsa buna göre  
servomotoru kontrol eder.

Hava debisi kontrolü
–  Hava debisi kontrolörü, kanal basıncından  

bağımsız çalışır.
– Fark basıncı dalgalanmaları, kalıcı hava debisi  

değişiklerine yol açmaz.
– Kontrolün kararsız hâle gelmesini önlemek  

amacıyla damper klapesinin hareket etmediği  
bir ölü banda izin verilmelidir.
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TVLK/250–100/TMA/FH/200–900 m³/h

Flanş ................................................................ yok
Nominal ölçü .................................. 250, küt cisimli 
100
Aksesuarlar ...................................................... yok
Kontrol bileşeni Yüksek hızlı servomotora sahip  TCU-
LON-II
Ekipman fonksiyonu Alın hızı transdüseri ile  çeker ocak 
kontrolü
Çalışma değerleri ...........................200 – 900 m³/h

Sipariş örneği
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Çeker ocak kontrolü için EASYLAB'li TVLK

      

  TVLK – FL  /  250 – 100  /  GK  /  TMB  /  FH  /  200 – 900  

 Tip
TVLK Plastikten yapılmış VAV terminal ünitesi

 Flanş
 Kayıt yok: yok
FL Her iki uçta flanşlar

 Nominal ölçü [mm]
250 – 100 Küt cisim 100
250 – 160 Küt cisim 160
250 – D10 Venturi nozulu D10
250 – D16 Venturi nozulu D16

 Aksesuarlar
 Kayıt yok: yok
GK Her iki uçta karşı flanşlar

 Kontrol bileşenleri
TMA Yüksek hızlı servomotora sahip
 TCU-LON- II
TMB Yüksek hızlı servomotora (fırçasız motor)  

sahip TCU-LON-II

 Ekipman fonksiyonu
FH Çeker ocak
 Alın hızı transdüseri ile alın hızı kontrolü

 Çalışma değerleri [m³/h veya l/s]
 FH: min – maks

Kullanışlı ilaveler
 EN 14175'e göre kontrol sisteminin  

fonksiyonlarını göstermek için çeker
 ocak  kontrolörüne ait kontrol paneli
BE-TCU-LON-II

Sipariş kodu
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TVR/160/TMA/RS/−100/50 m³/h

Akustik kaplama ............................................... yok
Malzeme .................................. galvanizli çelik sac
Flanş ................................................................ yok
Nominal ölçü .............................................160 mm
Aksesuarlar ...................................................... yok
Kontrol bileşeni .....Yüksek hızlı servomotora sahip  
TCU-LON-II
Ekipman fonksiyonu ........Üfleme havası  kontrolörü
Çalışma değerleri ......................................−100/50

Sipariş örneği

K6 – 2.1 – 47

Oda kontrol için TCU-LON-II'li TVR

        

  TVR – D – A2 – FL  /  160  /  D2  /  TMB  /  RS  /  ...  

 Tip
TVR VAV terminal ünitesi

 Akustik kaplama
 Kayıt yok: yok
D Akustik kaplamalı

 Malzeme
 Kayıt yok: galvanizli çelik sac
P1 Toz boya kaplı, gümüş rengi (RAL 7001)
A2 Paslanmaz çelik

 Flanş
 Kayıt yok: yok
FL Her uçta (TVR – D – P1 için değil)

 Nominal ölçü [mm]
100
125
160
200
250
315
400

 Aksesuarlar
 Kayıt yok: yok
D2 Her iki uçta dudaklı conta
GK Her iki uçta karşı flanşlar

 Kontrol bileşenleri
TMA Yüksek hızlı servomotora sahip 
 TCU-LON- II
TMB Yüksek hızlı servomotora (fırçasız motor)  

sahip TCU-LON-II

 Ekipman fonksiyonu – çeker ocak kontrolü
RS Oda üfleme havası
RE Oda emiş havası
PS Fark basınç kontrolü – üfleme havası  

(Basınç Beslemesi)
PE Fark basınç kontrolü – emiş havası 
 (Basınç  Emişi)

 Çalışma değerleri [m³/h veya l/s, Pa]
 Ekipman fonksiyonuna bağlı olarak:
 RS:   Δ / sabit
 RE:  gündüz / gece / sabit
 PS:   Δ / sabit / Δpreferans
 PE:  gündüz / gece / sabit / Δpreferans

Sipariş kodu
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Uygulama
– Çeker ocaklar için hava debisi kontrolü
– TVLK veya TVRK Tipi plastikten yapılmış VAV  

terminal üniteleri ya da TVR Tipi galvanizli  
çelikten yapılmış VAV terminal üniteleri ile  
kombinasyon

– Maksimum güvenlik sağlarken enerji  
tasarrufunda bulunmak için değişken hava  
debisi kontrolü

– Bağımsız bir test kuruluşu tarafından  
EN 14175, bölüm 6'ya göre kontrol testi  
yapılmıştır; EN 14175'e göre test edilmiş tüm  
çeker ocaklar için geçerlidir.

– Hava debisi referans değerleri, EN 14175'e  
uygun çeker ocak testlerine dayanmaktadır.

– Görsel ve sesli alarmlar ile aerodinamik  
fonksiyonun entegre olarak izlenmesi  
EN 14175'e uygundur.

Kontrol stratejileri
– Değişken hava debisi kontrolü, ölçülen alın  

hızına dayanmaktadır (TROX tarafından  
sağlanan alın hızı transdüseri).

– Alın hızının temassız ölçümü sayesinde  
aşınmaya maruz kalmaz.

– Özellikle yatay ve dikey sürgülü kapaklara  
sahip çeker ocaklara uygundur.

– İki referans değeriyle hava debisinin kontrolü,  
başkaları tarafından sağlanan anahtarlama  
kontağı kullanarak kontrol edilir.

– Sabit havas debisi kontrolü

İzleme fonksiyonu
– Yapılandırılabilir görsel ve sesli alarmlar dâhil  

hava debisinin izlenmesi
– Yapılandırılabilir görsel ve sesli alarmlar dâhil  

olmak üzere alın hızının isteğe bağlı olarak  
izlenmesi

– İsteğe bağlı olarak sürgülü kapağın izlenmesi  
ve sürgülü kapak maksimum çalışma açıklığının  
(EN 14175) ötesinde açıldığında sinyal  
verilmesi

– BE-TCU-LON-II kontrol paneli üzerinde çalışma  
durumlarının görsel ve sesli sinyalizasyonu

– Yapılandırılabilir alarm verilmesi; örneğin,  
alarmın süresi, alarm baskılaması,  
sinyalizasyon tipi

Çalışma modları
– Standart mod (yani laboratuar çalışması,  

gündüz çalışması): İsteğe göre ve sürgülü  
kapak mesafesine göre değişken hava debisi

– Azaltılmış çalışma (gece çalışması): Sabit hava  
debisi 1

– Artırılmış çalışma (maks veya acil durum  
çalışması): Sabit hava debisi 2

– Kapalı mod
– AÇIK konum
Çeker ocak kontrolörü üzerinde kontrol paneli  
kullanarak artırılmış çalışma da etkinleştirilebilir.  
Kontrol paneli üzerinden etkinleştirme, diğer tüm  
çalışma modu ayarlarını devre dışı bırakır  
(override); yeni çalışma modu için bir zaman sınırı  
girmek mümkündür.

Çalışma modu varsayılan ayarı
– Genellikle oda kontrolünde (yöneten: master)  

LonWorks değişkenleri ile merkezi bina  
yönetimi sisteminden

– Çalışma modu varsayılan ayarı, bir odadaki tüm  
kontrolörleri ya da tek bir kontrolörü (örneğin,  
24 saatlik bir çalışmada) etkileyebilir.

– Çalışma modu varsayılan ayarı, kontrolör  
üzerinde anahtarlama kontakları kullanarak da  
mümkündür.

Bakım
– Kimya endüstrisinde kazaları önleme ve  

sigortalamaya dair Alman enstitüsüne  
(BG Chemie) göre, çeker ocak kontrolörlerinin  
yılda bir kez bakımı yapılır.
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Tanım Çeker ocak kontrolü

24 V AC
LonWorks

①

④

②

③

① Hava terminal ünitesi; örneğin, TVLK
② TCU-LON-II elektronik kontrolörü
③ BE-TCU-LON-II kontrol paneli
④ VS-TRD alın hızı transdüseri

Hareket detektörü ve ek anahtarlama  
fonksiyonlarıyla çeker ocak kontrolü

①

24 V AC
LonWorks

① Sürgülü kapak mesafesinin izlenmesi (EN 14175)
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– Destekleyici akış teknolojisiyle çeker ocakların  
desteklenmesi

– Çeker ocakta kimse çalışmıyorken 'sürgülü  
kapak açık" sinyalini vermek ya da alın hızını  
düşürmek için bir hareket sensörünün  
bağlanması

– TCU-LON-II oda kontrolörler ile bağlantılı eş  
zaman faktörlerinin uygulanması

 

Girişler
– Alın hızı transdüseri için 1 analog çıkış
– Özel fonksiyonlar için 2 dijital giriş

Çıkışlar
– Alarm sinyalizasyonu için 1 dijital çıkış

Merkezi bina yönetim sistemi arayüzü
– Detaylı veri alışverişi için standart ağ  

değişkenleri (SNVT) olarak LonWorks veri  
noktaları
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Özel fonksiyonlar

Arayüzler

Giriş değişkenleri

Çıkış değişkenleri

Çeker ocak kontrolörü olarak TCU-LON-II için SNVT parametreleri
Değişkenin adı Veri tipi Birim Kullanımı

nviMode SNVT_state  Çalışma modu varsayılan ayarı
nviMode_prio SNVT_switch  DI (state=0) veya nviMode (state=1) önceliğe sahiptir

Çeker ocak kontrolörü olarak TCU-LON-II için SNVT parametreleri
Değişkenin adı Veri tipi Birim Kullanımı

nvoMode_FB SNVT_state  Çalışma modu varsayılan ayarının sinyalizasyonu
nvoMode_act SNVT_state  Çalışma modunun çıkışı
nvoState SNVT_state  Durum ve hata mesajlarının gösterilmesi
nvoAlarm_V SNVT_switch  Hava debisi izlenmesi için alarm çıkışı
nvoV_set SNVT_flow l/s Hava debisi referans değeri
nvoV_act SNVT_flow l/s Hava debisi gerçek (geri besleme) değeri
nvoVeloc_act SNVT_speed_mil m/s Alın hızı gerçek (geri besleme) değeri 
nvoVeloc_set SNVT_speed_mil m/s Alın hızı referans değeri 
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  /  FH  /  

Sipariş kodu detayı

Alın hızı kontrolü
– Ölçülen hava hızına dayanan değişken hava  

debisi kontrolü
– min ve maks arasında bir çalışma aralığındaki  

sabit alın hızı
– Yüksek ısıl yükler tespit edilir ve artırılmış hava  

debisiyle dağıtılır.
– Temassız ölçüm
– Yatay ve dikey sürgülü kapaklara sahip çeker  

ocaklar için

İki kademeli anahtar
– İki referans değeri ile hava debisi kontrolü
– Bir anahtarlama kontağı (başkaları tarafından  

sağlanacak) ile anahtarlama

Hava debisi sabit değeri
– Sabit bir referans değer ile hava debisi kontrolü

Kontrol şemaları
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Alın hızı için kontrol şeması

①

②

1

0.5

0

v [m/s]

min

mₐₓ



OpenClosed
Sash

① Hava debisi
② Alın hızı

İki kademeli anahtar ile kontrol şeması

①

②

v [m/s]

S₁ OpenClosed
Sash

₁

₂


1

0.5

0

① Hava debisi
② Alın hızı

Hava debisi sabit değeri için kontrol şeması

①

②

v [m/s]

OpenClosed
Sash


1

0.5

0

① Hava debisi
② Alın hızı
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Eş zaman kontrolü
– Çoğu büyük laboratuarda, tüm kontrolörlerin  

maksimum güçte aynı anda çalışması arzu  
edilmez ya da sistemin sınırlı kapasitesinden  
dolayı zaten mümkün değildir.

– Bu yüzden tüm kontrolörler aynı anda  
maksimum güçte çalıştırmak mümkün değildir.

– Eş zaman kontrolü, bu sistemlerin güvenli ve  
ekonomik bir şekilde çalışmasına olanak  sağlar.

– Toplam emiş havası debisi izlenir; eğer yeterli  
değilse görsel ve sesli bir alarm verilebilir.

– Toplam emiş havası debisi, izlenir ve aştığında  
bağımsız çeker ocakların hava debisinin  
düşürülmesiyle sınırlanır.

 

  
 

Ölçüm
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Eş zaman kontrolü

t

t

400

1200

1800

1600

2000

100

450
500

FH
 1

FH
 3

FH
 4

FH
 2

800

m�/h

m�/h ①

③

②

① Eş zaman kontrolünün sonucu olarak FH 1 ila FH 4  
arasındaki çeker ocaklarda hava debisinin  
düşürülmesi

② Maksimum toplam emiş havası
③ Toplam emiş havası

Alın hızı transdüserinin (FH-VS, FH) ölçüm konumu

∅ 21 – 22.5 mm

③

①
②

① VS-TRD alın hızı transdüseri
② Çeker ocağın kubbesi
③ Çeker ocak



Kontrolör
Ekipman fonksiyonları – Çeker ocak kontrolü

08/2012

TCU-LON-II

 – DE/tr

2

K6 – 2.1 – 52

Çalışma BE-TCU-LON-II kontrol paneli

① Alarm gösterge ışığı, kırmızı
② Sesli alarm bildirisi
③ Normal çalışma gösterge ışığı, yeşil
④  maks çalışma modu gösterge ışığı, sarı
⑤  maks çalışma modu düğmesi
⑥ Güç kesintisi gösterge ışığı, kırmızı
⑦ Basmalı servis düğmesi
⑧ LON bus veriyolu servis soketi

⑧

①
②
③

⑥

⑦

④

⑤

İsteğe bağlı hareket detektörü 

LA
B

C
O

N
TR

O
L

iD RUN

NORMAL

Service

QUIT
ALARM

①

③

②

① Hareket detektörü
② Sarı LED
③ Kontrol paneli
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Uygulama
– Laboratuarlar, temiz odalar, hastane koğuşları  

ve zorlu şartlara sahip ofisler gibi hızlı yanıt  
verebilen ve sağlam kontrolün gerektiği alanlar  
için değişken üfleme havası ya da emiş havası  
debi kontrolü

– TVR, TVRK, TVJ, TVT, TVZ, veya TVA Tipi VAV  
terminal üniteleri ile kombine edilebilir.

– Üfleme havası ve emiş havası debilerine  
bağlantıya yönelik hava debisi dengeleme

– Dengeleme için en çok 16 adet çeker ocağın,  
oda kontrolörünün veya bağlı diğer emiş havası  
debilerinin hava debisi gerçek (geri besleme)  
değerleri LonWorks ağı aracılığıyla oda  
kontrolörüne sinyal olarak verilir.

– İsteğe bağlı fark basınç kontrolü
– Oda üfleme havası, oda emiş havası ve çeker  

ocaklara yönelik aynı elektronik kontrolörleri  
kullanmak, tüm çalışma durumları için hava  
debisinin hızlı şekilde düzenlenmesini ve  
dolayısıyla istikrarlı bir oda dengesi sağlar.

– Odalar, yangından koruma gereklerini yerine  
getirmek üzere gittikçe yalıtıldığı için bu da  
gittikçe daha önem kazanmıştır.

– Sıcaklık ve odanın fark basıncı, ağ bünyesinde  
sinyal olarak gönderilebilir; ayrıca sıcaklık,  
odanın fark basıncı ve diğer bileşenler analog  
bir girişe bağlanabilir.

Çalışma modları
– Standart mod (yani laboratuar çalışması,  

gündüz çalışması): İsteğe göre ve sürgülü  
kapak mesafesine göre değişken hava debisi

– Azaltılmış çalışma (gece çalışması): Sabit hava  
debisi 1

– Artırılmış çalışma (maks veya acil durum  
çalışması): Sabit hava debisi 2

– Kapalı mod
– AÇIK konum

Çalışma modu varsayılan ayarı
– Genellikle oda kontrolünde (yöneten: master)  

LonWorks değişkenleri ile merkezi bina  
yönetimi sisteminden

– Çalışma modu varsayılan ayarı, bir odadaki tüm  
kontrolörleri ya da tek bir kontrolörü (örneğin,  
24 saatlik bir çalışmada) etkileyebilir.

– Çalışma modu varsayılan ayarı, kontrolör  
üzerinde anahtarlama kontakları kullanarak da  
mümkündür.
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Tanım TCU-LON-II ile oda kontrolü

LonWorks Free Topology

BMS

Router

Backbone

Fume cupboard 1 Fume cupboard 2 Fume cupboard 3 Fume cupboard 4-16
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Hava debilerinin oda dengesine entegrasyonu:
– 0 – 10 V DC voltaj sinyali olarak değişken bir  

hava debisi entegre edilebilir; örneğin tekil  emiş 
üniteleri veya davlumbazlar için; voltaj  sinyali ve 
hava debisi özellikleri bağımsız olarak  
yapılandırılabilir.

– Sabit bir hava debisi, anahtarlama sinyali  
olarak entegre edilebilir; örneğin, anahtarlı tekil  
emme üniteleri ve davlumbazlar için, sabit hava  
debisinin yanı sıra anahtarlama girişi 1 veya 2  
de bağımsız olarak yapılandırılabilir.

– Kalıcı olarak sabit bir hava debisi entegre  
edilebilir; örneğin, RN veya EN Tipi bir  
CAV kontrolörü; sabit hava debisi bağımsız  
olarak yapılandırılabilir.

 

Girişler
– Özel fonksiyonlar için 1 analog giriş
– Özel fonksiyonlar için 2 dijital giriş

Çıkışlar
– Alarm sinyalizasyonu için 1 dijital çıkış

Merkezi bina yönetim sistemi arayüzü
– Detaylı veri alışverişi için standart ağ  

değişkenleri (SNVT) olarak LonWorks veri  
noktaları
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Özel fonksiyonlar

Arayüzler

Giriş değişkenleri Oda kontrolörü olarak TCU-LON-II için SNVT parametreleri
Değişkenin adı Veri tipi Birim Kullanımı

nviMode SNVT_state  Çalışma modu varsayılan ayarı
nviMode_prio SNVT_switch  DI (state=0) veya nviMode (state=1) önceliğe sahiptir
nviV_act_01 SNVT_flow l/s Hava debisi gerçek (geri besleme) değeri 01
nviV_act_02 SNVT_flow l/s Hava debisi gerçek (geri besleme) değeri 02
nviV_act_03 SNVT_flow l/s Hava debisi gerçek (geri besleme) değeri 03
nviV_act_04 SNVT_flow l/s Hava debisi gerçek (geri besleme) değeri 04
nviV_act_05 SNVT_flow l/s Hava debisi gerçek (geri besleme) değeri 05
nviV_act_06 SNVT_flow l/s Hava debisi gerçek (geri besleme) değeri 06
nviV_act_07 SNVT_flow l/s Hava debisi gerçek (geri besleme) değeri 07
nviV_act_08 SNVT_flow l/s Hava debisi gerçek (geri besleme) değeri 08
nviV_act_09 SNVT_flow l/s Hava debisi gerçek (geri besleme) değeri 09
nviV_act_10 SNVT_flow l/s Hava debisi gerçek (geri besleme) değeri 10
nviV_act_11 SNVT_flow l/s Hava debisi gerçek (geri besleme) değeri 11
nviV_act_12 SNVT_flow l/s Hava debisi gerçek (geri besleme) değeri 12
nviV_act_13 SNVT_flow l/s Hava debisi gerçek (geri besleme) değeri 13
nviV_act_14 SNVT_flow l/s Hava debisi gerçek (geri besleme) değeri 14
nviV_act_15 SNVT_flow l/s Hava debisi gerçek (geri besleme) değeri 15
nviV_act_16 SNVT_flow l/s Hava debisi gerçek (geri besleme) değeri 16
nviPress_set SNVT_press_p Pa Oda basıncı referans değerinin harici olarak varsayılan ayarı

nviPress_act SNVT_press_p Pa Oda basıncı gerçek (geri besleme) değerinin harici olarak  
varsayılan ayarı

nviTemp_set SNVT_temp_p °C Oda sıcaklığı referans değerinin harici olarak varsayılan ayarı

nviTemp_act SNVT_temp_p °C Oda sıcaklığı gerçek (geri besleme) değerinin harici olarak  
varsayılan ayarı

nviV_offset SNVT_switch % Hava debisi referans değerinin harici olarak varsayılan ayarı
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Çıkış değişkenleri Oda kontrolörü olarak TCU-LON-II için SNVT parametreleri
Değişkenin adı Veri tipi Birim Kullanımı

nvoMode_FB SNVT_state  Çalışma modu varsayılan ayarının sinyalizasyonu
nvoMode_act SNVT_state  Çalışma modunun çıkışı
nvoState SNVT_state  Durum ve hata mesajlarının gösterilmesi
nvoAlarm_1 SNVT_switch  Yapılandırılabilir alarm çıkışı 1
nvoAlarm_2 SNVT_switch  Yapılandırılabilir alarm çıkışı 2
nvoAlarm_3 SNVT_switch  Yapılandırılabilir alarm çıkışı 3
nvoV_set SNVT_flow l/s Hava debisi referans değeri
nvoV_act SNVT_flow l/s Hava debisi gerçek (geri besleme) değeri
nvoPress_set SNVT_press_p Pa Oda basıncı referans değeri
nvoPress_act SNVT_press_p Pa Oda basıncı gerçek (geri besleme) değeri
nvoTemp_set SNVT_temp_p °C Oda sıcaklığı referans değeri
nvoTemp_act SNVT_temp_p °C Oda sıcaklığı gerçek (geri besleme) değeri

nvoV_AI_act SNVT_flow l/s Analog girişte hava debisi gerçek (geri besleme)  
değeri

nvoV_total_sup SNVT_flow l/s Toplam üfleme havası debisi
nvoV_total_exh SNVT_flow l/s Toplam emiş havası debisi
nvoAct_pos SNVT_lev_percent % Vana servomotoruna ait sıcaklık kontrol sinyali
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  /  RS  /  ...  

Sipariş kodu detayı

  /  RE  /  ...  

Sipariş kodu detayı

RS ekipman fonksiyonuna yönelik üfleme  
havası kontrolü
– Odaya ait toplam gerçek (geri besleme) emiş  

havası akışından kaynaklanan talebe bağlı  
üfleme havası debisinin kontrolü

– Bu strateji, DIN 1946, bölüm 7'ye uygun negatif  
basıncı sürdürmek amacıyla kullanıcı tanımlı  
farkı göz önünde bulundurur.

– Diğer hava debisi sinyalleri; örneğin, 0 – 10 V  
çıkışlı hava debisi kontrolörlerinden gelen  
sinyaller LON-WA-5B gibi modüller kullanarak  
LonWorks ağına dâhil edilebilir.

 

RE ekipman fonksiyonuna ait emiş havası  
kontrolü
– Oda emiş havasının kontrolü ve odanın toplam  

emiş havası debisinin sınırlandırılması
– Eğer toplam emiş havası debisi yetersizse  

odanın emiş havası buna göre kontrol edilir.

Çeker ocak kontrolörleri ve emiş havası  
kontrolörlerden gelen hava debileri sisteme  
katılabilir.
– Ağ değişkenleri olarak değişken debilerin  

bağlanması
– Voltaj sinyali olarak değişken debilerin  

bağlanması
– Anahtarlama kontağı olarak sabit hava  

debilerinin bağlanması
– Ön yapılandırılmış sabit hava debileri
 

Kontrol şemaları
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Üfleme havası kontrolü için kontrol şeması

t

∆

∆

∆



①

②

① Emiş havası
② Üfleme havası
∆ Hava transfer akışı olarak sabit üfleme havası-emiş  

havası farkı

Emiş havası kontrolü için kontrol şeması

t


∆

①

②

③

⑤

④

① Toplam emiş havası
② Toplam üfleme havası
③ Oda emiş havası
④ Çeker ocağın emiş havası
⑤ Sabit emiş



Kontrolör
Ekipman fonksiyonları – Oda kontrolü

08/2012 – DE/tr

TCU-LON-II

2

  /  RE  /  

Sipariş kodu detayı

Harici sıcaklık kontrolü
– Oda sıcaklık kontrolörü (başkaları tarafından  

sağlanan) hava debisi referans değer  
değişiminin bağlanması

– Yapılandırılabilir özellik veya LonWorks giriş  
değişkeni ile 0 – 10 V DC voltaj sinyali

– Kontrolörün hava debisi, referans değer  
sinyaline göre artar.

– Hava debisi referans değer değişimi, emiş  
havası kontrolüne bağlanırsa kontrol devreleri  
belirlenen oda dengesini sürdüreceği için emiş  
havası debisi de uyarlanacaktır.

– Bu etki, oda sıcaklık kontrolü için kullanılabilir.

Dâhili oda sıcaklık kontrolü
– Sıcaklık sensörü (başkaları tarafından  

sağlanacak) ile oda sıcaklığının bağlanması
– Yapılandırılabilir özellik veya LonWorks giriş  

değişkeni ile 0 – 10 V DC voltaj sinyali
– Referans değer ayarlanabilir (yapılandırma)  

veya sinyal verilebilir
– Yapılandırılabilir özellik veya LonWorks giriş  

değişkeni ile 0 – 10 V DC voltaj sinyali
– TCU-LON-II kontrolörü, gerçek (geri besleme)  

değer ile referans değeri karşılaştırır ve iki  
değer arasında bir fark varsa hava debilerini  
değiştirir.

– Soğutma veya ısıtma için yaz/kış değişimi,  
dijital bir girişte geçiş yaparak anahtarlanabilir.

– LonWorks çıkış değişkeni (LonWorks  
arayüzüne sahip vana servomotoru) kullanarak  
ara ısıtıcı için kontrol giriş sinyali

Not
– TCU-LON-II kontrolörünün dijital ve analog  

girişlerinin sayısı, belirtilen özel fonksiyonlar  için 
kombinasyona seçeneklerini etkileyebilir  
(sınırlandırabilir).

– Alternatif olarak eşdeğer LonWorks  
değişkenlerini kullanmak mümkün olabilir.

– Emiş havası kontrolörü, tipik olarak harici ve  
dahili sıcaklık kontrolü için kullanılır.
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Hava debisi referans değer değişimi ile emiş  
havası kontrolü için kontrol şeması

t


∆

①
②

③

⑤
④

① Toplam emiş havası
② Toplam üfleme havası
③ Oda emiş havası
④ Çeker ocağın emiş havası
⑤ Sabit emiş
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  /  PS  /  ...  
  /  PE  /  ...  

Sipariş kodu detayı

PS (üfleme havası) veya PE (emiş havası)  
ekipman fonksiyonuna ait fark basınç  
kontrolü
– Oda dengesi ve oda basınç kontrolünün  

bağlanması
– Dengeli ve sağlam basıncı hızlı şekilde elde  

etmek için fark basınç kontrolü ile kombine  
edilmiş oda dengesi kontrolü

– Bağımsız emiş havası hava debileri, oda  
kontrolüne kaydedilir ve sinyal olarak verilir.

– Sonra, gerekli oda emiş veya oda üfleme  
havası oda kontrolünde dengelenir.

– Kaskat olarak oda basıncı gerçek (geri  
besleme) değeri

– Gerekli oda basıncı, üfleme havası ile emiş  
havası arasındaki farkı değiştirerek sağlanır.

– Referans değer ayarlanabilir (yapılandırma)  
veya sinyal verilebilir

– Yapılandırılabilir özellik veya LonWorks giriş  
değişkeni ile 0 – 10 V DC voltaj sinyali

– Pozitif ve negatif basınç, aynı dijital girişe  
bağlanabilir.

– Negatif basınç (laboratuarlar için), tipik olarak  
üfleme havası kontrolü tarafından kontrol edilir;  
pozitif basınç (temiz odalar için), tipik olarak  
emiş havası kontrolörü tarafından kontrol edilir.

Not
– Basınç gerçek (geri besleme) değerine yönelik  

bağlantı seçenekleri: Yapılandırılabilir özellik  
veya LonWorks giriş değişkeni ile 0 – 10 V DC  
voltaj sinyali

– Fark basıncı ve sıcaklık, aynı kontrolör ile  
kontrol edilemez.

– PS ve PE ekipman fonksiyonları için fark basınç  
transdüserleri, tedarik paketine dâhildir; hava  
debisi aralığı siparişte belirtilmelidir.

 

Kontrol şemaları
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Fark basınç kontrolü için kontrol şeması

∆
∆mₐₓ

-10 Pa
0 Pa



②
①

③ ④

① Toplam emiş havası
② Toplam üfleme havası
③ Kapı açık
④ Kapı kapalı
Δ Oda basıncını sürdürmek için gereken fark
 Basınç kaskadından gelen sınırlı hava debisi referans  

değer değişimi
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Değişken hava debisi sistemlerine ve çeker  
ocaklara ait polipropilenden (PPs) yapılmış  
dairesel VAV terminal üniteleri Hava akışı ile  
temasta bulunan tüm bileşenler plastikten  yapıldığı 
için (iç tarafta metal parça yoktur) agresif  madde 
içeren emiş havasının hava debisi  kontrolüne 
uygundur.
Kullanıma hazır ünite, mekanik parçalardan ve  
elektronik kontrol bileşenlerinden oluşur. Her  
ünite, hava debisinin ölçümü için küt cisme sahip  
bir ortalama fark basınç sensörü veya bir Venturi  
nozulu ve bir damper klapesi içerir. Kontrol  
bileşenlerinin kablo ve boru bağlantıları yapılmış  
olup fabrika montajlıdır. 3 mm ölçüm deliklerine  
sahip olup efektif basınç sensörü toza ve kire karşı  
dirençlidir. Dairesel bağlantı kanallarına uygun  
bağlantı boğazı bağlantıları DIN 8077'ye uygundur.  
Damper klapesinin konumu, mil uzatmasında  
dışarıdan gösterilir. Kapalı klape hava sızdırmazlığı  
EN 1751, sınıf 4'e uygundur. Gövde hava  
sızdırmazlığı EN 1751, sınıf C'ye uygundur.

Teknik bilgiler
– Nominal ölçüler: 250 mm
– Hava debisi aralığı: 30 ila 360 l/s ya da  

108 ila 1296 m³/h arası
– Hava debisi kontrol aralığı: Nominal hava  

debisinin yaklaşık %15 ila 100'ü
– Fark basınç aralığı: 5 – 1000 Pa

Kontrol bileşeni
Aerodinamik fonksiyonun entegre şekilde  
izlenmesi dâhil çeker ocakların talebe göre  
değişken hava debisi kontrolüne ait elektronik  
kontrolör, görsel ve sesli sinyalizasyon ile  
EN 1415'e uygundur.
Sürgülü kapak konumunun mekanik olarak  
kaydedilmeksizin (hareketli parça olmadığı için  
aşınma ve yıpranma yok) ayrı bir transdüser  
kullanarak alın hızı ve yönün temassız ölçümü,  
çeker ocaktaki ısıl yüklerin otomatik olarak tespiti  
ve ısıl yükleri güvenli şekilde dağıtmak için hava  
debisinin artması Sürgülü kapak konumundan  
bağımsız artırılmış çalışma (maks), örneğin  
kontrol paneli kullanılarak anahtarlanabilir.
Ölçülen alın hızına ve ısıl yüklerin tespitine  
dayanan sürgülü kapak mesafesinin temassız  
algılanması ile değişken çeker ocak kontrolü

Genel özellikler – Kontrol bileşeni
– Elektronik kontrol bileşenleri, fabrikada hava  

terminal ünitesine bağlı ve monte edilmiştir.
– Mikroişlemci kullanan kontrol elektroniği,  

EEPROM belleğine kayıtlı yapılandırma  
ayarlarına sahiptir ve dolayısıyla güç kesintisi  
durumunda güvenlidir.

– Entegre sistem ve sensör izlemesi
– Besleme voltajı 24 V AC± %15
– LonWorks FTT-10A iletişim sistemi: Oda emiş  

havası kontrolörleri, oda üfleme havası  
kontrolörleri ve merkezi bina yönetim sistemi ile  
iletişim sağlamak için yalnızca standart ağ  
değişkenleri (SNVT) kullanılır yani gerçek (geri  
besleme) değerler, referans değerler, hata  
sinyalleri gönderilir.

– Hava debisinin ölçümü için entegre statik fark  
basınç transdüseri, periyodik otomatik sıfır  
noktası kalibrasyonu ile ölçüm noktasını  
korumak için oda hava indüksiyonuna sahiptir.

– Minimum ve maksimum hava debilerini  
sınırlandırma ile kapalı bir devrede kalıcı  
referans/gerçek (geri besleme) değer  
karşılaştırması yoluyla hava debileri sürdürülür.

– Yüksek hızlı servomotor (çalıştırma süresi  
90° < 3 s)

– LonWorks ağı bünyesinde yapılandırma,  
devreye alma ve tanılama ağ yönetim aracına  
ait yazılım eklentileri kullanarak yapılır; uzaktan  
erişim de mümkündür.

– Fabrika ayarlı projeye özgü yapılandırma ve  
aerodinamik test

Özel nitelikler – Çeker ocak kontrolü
– Tak-çalıştır kablo ile alın hızı transdüseri, çeker  

ocağın kubbesine 21 – 22,5 mm delinmiş  
deliğin içine sokarak kolay monte edilir; voltaj  
kontrolör tarafından sağlanır.

– Aerodinamik fonksiyonu yani hava debisi ve/ 
veya alın hızı görsel ve sesli alarmlarla entegre  
olarak izlenir.

– Maksimum sürgülü kapak açıklığının izlenmesi  
ve sinyal verilmesi EN 14175'e uygundur; sesli  
sinyalizasyon kapatılabilir ya da süre  
sınırlandırılabilir.

– Kontrol panel bağlantısı
– Merkezi yönetim sistemi ve anahtarlama  

kontaklarıyla (artırılmış çalışma, standart  
çalışma, azaltılmış çalışma, damper klapesinin  
kapalı ve açık konumu) ya da çeker ocak  
kontrol panelinden çalışma modu varsayılanı  
(artırılmış çalışma, standart çalışma) ayarlanır.

– Alarm parametreleri ayarlanabilir. Sesli alarm  
devre dışı bırakılabilir yada süresi  
sınırlandırılabilir.

– Güç kesintisi kontrol paneli (bakım  
gerektirmeyen kapasitör ara belleği) üzerinden  
görüntülenir.

– Oda kontrolörler ile bağlantılı olan eş zaman  
faktörleri uygulanır.

– Anahtarlama kontakları veya sabit değerleri  
kullanarak sabit hava debilerinin oda  
dengesine entegrasyonu

– Destekleyici akış teknolojisiyle çeker ocakların  
desteklenmesi

– Entegre edilmeye hazır hareket detektörleri
– Çeker ocakta hiç hareket tespit edilmediğinde  

alın hızının düşürülmesi; enerji tasarrufunda  
bulunmak amacıyla sürgülü kapağı kapatmaya  
yol açan görsel ve sesli sinyal

Girişler
– Çalışma modu varsayılan ayarlarına yönelik  

LonWorks standart ağ değişkenleri
– Alın hızı transdüserini bağlamak için 1 analog  

giriş
– Sabit hava debilerini entegre etmek, çalışma  

modu sinyallerini vermek ya da özel  
fonksiyonları etkinleştirmek için 2 voltajsız dijital  
giriş
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Çıkışlar
– Gerçek (geri besleme) ve referans değerler,  

arıza sinyalleri ve durum mesajları için  
LonWorks standart ağ değişkenleri

– 1 dijital anahtar çıkışı (röle değiştirme kontağı),  
hata mesajları sinyalini vermek içindir, çeşitli  
çalışma modlarına bağlı olarak sinyalizasyon  
yapılandırılabilir; yani belli çalışma modları  
(azaltılmış çalışma, kapama, damper klapesi  
açma) için bunu baskılamak mümkündür.

– Servomotoru kontrol etmek için 1 analog çıkış

Teknik bilgiler
– Ağ kablo bağlantısını kolaylaştırmak için çift  

sıralı klemens bloğuna sahip LonWorks FTT- 
10A arayüzü (Serbest Topoloji Bükümlü Tel  
Çifti)

– Otomatik sıfır noktası kalibrasyonu ile  
0 – 300 Pa arası entegre statik fark basınç  
transdüseri

– Besleme voltajı 24 V AC ±%10, 50 Hz
– Güç tüketimi 25 VA
– Sıcaklık aralığı 10 – 40 °C
– Koruma seviyesi IP 20
 

 Tip
TVLK Plastikten yapılmış VAV terminal ünitesi

 Flanş
 Kayıt yok: yok

 Nominal ölçü [mm]

 Aksesuarlar
 Kayıt yok: yok

 Kontrol bileşenleri

FL Her iki uçta flanşlar

250 – 100 Küt cisim 100
250 – 160 Küt cisim 160
250 – D10 Venturi nozulu D10
250 – D16 Venturi nozulu D16

GK Her iki uçta karşı flanşlar

TMA Yüksek hızlı servomotora sahip TCU- 
LON-II

TMB Yüksek hızlı servomotora (fırçasız  
motor) sahip TCU-LON-II

 Ekipman fonksiyonu

 Çalışma değerleri [m³/h veya l/s]

Kullanışlı ilaveler
 EN 14175'e göre kontrol sisteminin  

fonksiyonlarını göstermek için çeker  
ocak kontrolörüne ait kontrol paneli

FH Çeker ocak
 Alın hızı transdüseri ile alın hızı kontrolü

 FH: min – maks

BE-TCU-LON-II
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Üfleme veya emiş havasına uygun, değişken ve  
sabit hava debisi sistemlerine ait dairesel kesitli  
VAV terminal üniteleri 7 nominal ölçüde mevcuttur.  
Yüksek kontrol hassasiyeti (R = 1D giriş  
yönündeki dirseklerde bile)
Kullanıma hazır ünite, mekanik parçalardan ve  
elektronik kontrol bileşenlerinden oluşur.
Her ünite, hava debisinin ölçümü için bir ortalama  
efektif basınç sensörü ve bir damper klapesi içerir.  
Kontrol bileşenlerinin kablo ve boru bağlantıları  
yapılmış olup fabrika montajlıdır. 3 mm ölçüm  
deliklerine sahip olup efektif basınç sensörü toza  
ve kire karşı dirençlidir. Dudaklı conta oluğuna  
sahip bağlantı boğazları, EN 1506 veya  
EN 13180'e göre dairesel bağlantı kanallarına  
uygundur. Damper klapesinin konumu, mil  
uzatmasında dışarıdan gösterilir. Kapalı klape  
hava sızdırmazlığı EN 1751, sınıf 4'e uygundur  
(nominal ölçü 100, sınıf 2; nominal ölçüler 125  
ve 160, sınıf 3). Gövde hava sızdırmazlığı  
EN 1751, sınıf C'ye uygundur.

Teknik bilgiler
– Nominal ölçüler: 100 ila 400 mm arası
– Hava debisi aralığı: 10 ila 1680 l/s ya da  

36 ila 6048 m³/h arası
– Hava debisi kontrol aralığı (dinamik efektif  

basınç ölçümlü ünite): nominal hava debisinin  
yaklaşık %10 ila 100'ü

– Fark basınç aralığı: 20 – 1500 Pa

Kontrol bileşeni
Elektronik kontrol sistemi, üfleme veya emiş  
havasının isteğe göre değişken hava debisi içindir  
ve oda ayarlarına ve gerçek (geri besleme) oda  
dengesine bağlıdır.

Kontrol stratejisi
– Oda üfleme havası kontrolörü (RS), toplam  

emiş havası debisinin gerçek (geri besleme)  
değeri ile referans değeri arasındaki farkı  
kontrol eder.

– Anahtarlı değişken hava debileri ve sabit hava  
debilerine yönelik parametreler göz önünde  
bulundurulur.

– Fark basıncı ve transfer akışının yönü  
ayarlanabilir.

Genel özellikler – Kontrol bileşeni
– Elektronik kontrol bileşenleri, fabrikada hava  

terminal ünitesine bağlı ve monte edilmiştir.
– Mikroişlemci kullanan kontrol elektroniği,  

EEPROM belleğine kayıtlı yapılandırma  
ayarlarına sahiptir ve dolayısıyla güç kesintisi  
durumunda güvenlidir.

– Entegre sistem ve sensör izlemesi
– Besleme voltajı 24 V AC± %15
– LonWorks FTT-10A iletişim sistemi: Oda emiş  

havası kontrolörleri, oda üfleme havası  
kontrolörleri ve merkezi bina yönetim sistemi ile  
iletişim sağlamak için yalnızca standart ağ  
değişkenleri (SNVT) kullanılır yani gerçek (geri  
besleme) değerler, referans değerler, hata  
sinyalleri gönderilir.

– Hava debisinin ölçümü için entegre statik fark  
basınç transdüseri, periyodik otomatik sıfır  
noktası kalibrasyonu ile ölçüm noktasını  
korumak için oda hava indüksiyonuna sahiptir.

– Kanal basıncından bağımsız olarak, hava  
debilerinin sürdürülmesi kapalı bir devrede  
kalıcı bir referans/gerçek (geri besleme) değer  
karşılaştırması yoluyla olup minimum ve  
maksimum hava debileri ile sınırlıdır.

– Yüksek hızlı servomotor (çalıştırma süresi  
90° < 3 s)

– LonWorks ağı bünyesinde yapılandırma,  
devreye alma ve tanılama ağ yönetim aracına  
ait yazılım eklentileri kullanarak yapılır; uzaktan  
erişim de mümkündür.

– Fabrika ayarlı, projeye özü elektrik ve  
aerodinamik test

Özel nitelikler – Oda kontrolü (üfleme havası /  
emiş havası)
– Çalışma modu varsayılanları, merkezi bina  

yönetim sistemiyle ayarlanır ya da anahtarlama  
kontakları aracılığıyla sağlanır.

– Hava debilerinin oda dengesine entegrasyonu:  
En çok 16  değişken hava debisi ağ  
değişkenleri kullanarak entegre edilebilir;  
1 sabit emiş havası anahtarlama kontağı ile  
entegre edilebilir ve 1 değişken hava debisi  
analog sinyale entegre edilebilir.

– Alarm fonksiyonları bağımsız olarak  
ayarlanabilir.

– Debi referans değer değişimi sinyalini  
göndererek ya da sıcaklık sinyali kullanıp iç  
kontrol yoluyla isteğe bağlı oda sıcaklık kontrolü  
yapılır.

– Oda veya mahal başına birkaç çeker ocak söz  
konusu olduğunda eş zaman kontrolü  
mümkündür: 1 Eğer hava debisi sınırı aşılırsa  
ağa ve röle çıkışına bir alarm sinyali verilir;  
2 Eğer hava debisi sınırı aşılırsa hava debisini  
düşürmek için çeker ocak kontrolörüne bir  
sinyal gönderilir.

Girişler
– Çalışma modu varsayılan ayarlarına yönelik  

LonWorks standart ağ değişkenleri
– Hava debisi, sıcaklık değeri (sıcaklık kontrolü)  

ya da sıcaklık kontrolörlü (referans değer  
değişim sinyali) bağlantısını sağlayan 1 analog  
giriş

– Sabit hava debilerini entegre etmek, çalışma  
modu sinyallerini vermek ya da özel  
fonksiyonları etkinleştirmek için 2 voltajsız dijital  
giriş

Çıkışlar
– Gerçek (geri besleme) ve referans değerler,  

arıza sinyalleri ve durum mesajları için  
LonWorks standart ağ değişkenleri

– 1 dijital anahtar çıkışı (röle değiştirme kontağı),  
hata mesajları sinyalini vermek içindir, çeşitli  
çalışma modlarına bağlı olarak sinyalizasyon  
yapılandırılabilir; yani belli çalışma modları  
(azaltılmış çalışma, kapama, damper klapesi  
açma) için bunu baskılamak mümkündür.

– Servomotoru kontrol etmek için 1 analog çıkış

K6 – 2.1 – 61

Standart metin

Bu teknik şartname,  
ürünün birçok uygulama  
için geçerli olan yalnızca  
bir türünü tanımlar. Diğer  
türlere ait metinler, Easy  
Product Finder tasarım  
programımız ile  
oluşturulabilir.



Kontrolör
Teknik şartname – Oda kontrolü

08/2012

TCU-LON-II

 – DE/tr

2

Teknik bilgiler
– Ağ kablo bağlantısını kolaylaştırmak için çift  

sıralı klemens bloğuna sahip LonWorks FTT- 
10A arayüzü (Serbest Topoloji Bükümlü Tel  
Çifti)

– Otomatik sıfır noktası kalibrasyonu ile  
0 – 300 Pa arası entegre statik fark basınç  
transdüseri

– Besleme voltajı 24 V AC ±%10, 50 Hz
– Güç tüketimi 25 VA
– Sıcaklık aralığı 10 – 40 °C
– Koruma seviyesi IP 20
 

 Tip

 Akustik kaplama
 Kayıt yok: yok

 Malzeme
 Kayıt yok: galvanizli çelik sac

 Flanş
 Kayıt yok: yok

 Nominal ölçü [mm]

TVR VAV terminal ünitesi

D Akustik kaplamalı

P1 Toz boya kaplı, gümüş rengi (RAL 7001)
A2 Paslanmaz çelik

FL Her uçta (TVR – D – P1 için değil)

100
125
160
200
250
315
400

 Aksesuarlar
 Kayıt yok: yok

 Kontrol bileşenleri

 Ekipman fonksiyonu – çeker ocak kontrolü

 Çalışma değerleri [m³/h veya l/s, Pa]
 Ekipman fonksiyonuna bağlı olarak:
 RS:   Δ / sabit
 RE:  gündüz / gece / sabit
 PS:   Δ / sabit / Δpreferans
 PE:  gündüz / gece / sabit / Δpreferans

D2 Her iki uçta dudaklı conta
GK Her iki uçta karşı flanşlar

TMA Yüksek hızlı servomotora sahip 
 TCU- LON-II
TMB Yüksek hızlı servomotora
 (fırçasız  motor) sahip TCU-LON-II

RS Oda üfleme havası
RE Oda emiş havası
PS Fark basınç kontrolü – üfleme havası  

(Basınç Beslemesi)
PE Fark basınç kontrolü – emiş havası  

(Basınç Emişi)
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Venturi nozullu ve flanşlı  
VMLK Tipi hava debisi  
ölçüm üniteleri

TROX tarafından sağla nan 
ölçme ucu
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İzleme sistemleri
TFM-1

2

Üfleme havası veya emiş havası sisteminin çeker ocakları, davlumbazları ve benzer  
bileşenlerine yönelik entegre statik fark basınç transdüseri ve ölçme ucuna sahip  
izleme sistemi

 ■ İki değer izlenebilir; ikisi arasında geçiş yapmak mümkündür;  
bağımsız alarm  yapılandırması yapılabilir; izleme kapatılabilir.

 ■ Kontrol paneli üzerinden görsel ve sesli alarmlar verilir.
 ■ Güç kesintilerini de gösteren ışık düğmeli kontrol paneli
 ■ İzleme parametreleri ve ek fonksiyonlar,  

MConnect yapılandırma yazılımı  kullanarak düzenlenebilir.
 ■ Yeni montajlar ve tadilat projeleri için

Hava debisinin alternatif kaydı izlenebilir.
 ■ VMR, VME veya VMLK Tipi hava debisi ölçme ünitesini kullanarak

TFM-1 2.2 –

X XTFM-1testregistrierung
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Tip

TFM-1 Genel bilgiler 2.2 – 2
Teknik şartname 2.2 – 5

Uygulama
– Çeker ocaklar, davlumbazlar ve benzeri  

bileşenler üzerinde hava debisinin izlenmesine  
yönelik TFM-1 izleme sistemi

– Sabit emiş hava debisi ile çeker ocaklara  
yönelik kolay çözüm

– Yüksek seviyeli sistemlere (merkezi bina  
yönetim sistemi) alarm sinyalizasyonu ile  
birlikte görsel ve sesli alarmlar

– Ölçüm ucu ve entegre statik fark basınç  
transdüseri aracılığıyla ölçülen değerin  
kaydedilmesi

– Laboratuarlarda, eczacılık ve yarı-iletken  
endüstrilerindeki temiz odalarda,  
ameliyathanelerde, yoğun bakım ünitelerinde  
ve ofislerde kullanmaya yöneliktir.

– Yeni montajlar, iyileştirme ve tadilat projeleri  
için

Çeker ocağın doğru aerodinamik fonksiyonu,  
izlenmeli ve görüntülenmelidir (EN 14175-2,  
tadilat projeleri için DIN 12924 uygulanabilir).  
Herhangi bir hata, görsel ve sesli alarm ile  
belirtilebilir. TFM-1 izleme sistemi bu şartları  
karşılar.

Türler
– TFM-1: İzleme sistemi
– TFM-1 230 V: 230 V AC şebeke bağlantısına  

sahip izleme sistemi

Kullanışlı ilaveler
– MConnect: Sahada yapılandırma ve servis için  

yapılandırma yazılımı

Özel nitelikler
– İki değer izlenebilir; ikisi arasında geçiş  yapmak 

mümkündür; bağımsız alarm  yapılandırması 
yapılabilir; izleme kapatılabilir.

– Normal çalışma, referans değerden yüksek  
veya düşük hava debisi, güç kesintisinin  
sinyalizasyonu

– Çeker ocak aydınlatmasının kontrol panelinden  
kontrolü

– Kontrol panelinden servis erişimi
– Ücretsiz MConnect yapılandırma yazılımı ile  

sahada yapılandırma imkânı

Parçalar ve özellikleri
– Kalıcı belleğe kaydedilmiş program ve sistem  

verilerine sahip mikroişlemci sistemi
– Statik fark basınç transdüseri agresif ortama  

uygundur.
– Plastik ölçme ucu, kanalın içine monte etmesi  

kolaydır.
– Özel fonksiyonlara ait dijital girişler, açık/kapalı  

kontak olarak yapılandırılabilir.
– Alarm sinyalizasyonu ve özel fonksiyonlara ait  

dijital çıkışlar
– Güç kesintisi göstergesi

Kontrol paneli
– Ekran: Hava debisi veya fark basınç alarmı,  

kırmızı; güç kesintisi, yanıp sönen kırmızı
– Ekran: Normal çalışma, yeşil
– Ekran: Hava debisi referans değeri aşıyor ya da  

fark basıncı referans değerden sapıyor, sarı
– Alarm bildirisi
– Alarm ses cihazı
– Servis ve devreye almak için dizüstü bilgisayar  

bağlama soketi

Konstrüksiyon özellikleri
– Gövde, aletsiz açılıp kapatılabilir.
– Tak-çalıştır bağlantı kablosuna sahip kontrol  

paneli

Malzemeler ve yüzeyler
– Gövde, beyaz renkli toz boya kaplı galvanizli  

çelik sacdan yapılmıştır.
– Kontrol paneli, açık gri renkli plastikten  

yapılmıştır.

Montaj ve devreye alma
– Ölçüm ucunu kanalın içine takın.
– İzleme cihazını hava debisi ölçüm konumunun  

yakınına kurun ve doğru kurulum yönünü  
sağlayın.

– Kontrol panelini monte edin.
– MConnect'i kullanarak tüm izleme  

parametrelerini ayarlayın.
– Sıfır noktası kalibrasyonu ve fonksiyonel test  

yapın.
 

Temel bilgiler ve tanımlar 2.7 – 1

Sayfa

K6 – 2.2 – 2

Tanım

TFM-1 çeker ocak izleme  
sistemi



İzleme sistemleri
Genel bilgiler

08/2012 – DE/tr

TFM-1

2

Fonksiyonel tanım
Hava debisi, efektif basıncın ölçülmesiyle  
belirlenir. Bu amaçla ölçüm ucu kanalın içine  
takılıdır. Ölçme ucunun yerine VMLK, VMRK veya  
VMR Tipi gibi bir ölçme ünitesi kullanılabilir.
Entegre fark basınç transdüseri, efektif basıncı bir  
voltaj sinyaline dönüştürür. MConnect  
yapılandırma yazılımı ile devreye alma sırasında  
kanal boyutuna bağlı bir sabit kaydedilir. Bu sabit,  
hava debisinin gerçek (geri besleme) değerini  
hesaplamak için kullanılır.
İzleme sistemi, minimum hava debisini ve  
maksimum hava debisini dikkate alır (örneğin,  
gündüz çalışmasından gece çalışmasına geçiş  
gibi anahtarlama). Gerçek (geri besleme) hava  
debisinin, referans değeri aşması ya da referans  
değerden daha düşük olması durumunda ayrı  
alarmlar yapılandırılabilir.

– Alarm gecikmesi
– Alarmın ses vermesi süresi de baskılanabilir.
Alarm rölesi merkezi bina yönetim sistemine  
bağlıysa alarmlar, merkezi bina yönetim sistemine  
sinyal olarak gönderilebilir.
Çalışma durumları ve alarmlar kontrol paneli  
üzerinde gösterilir; sesli alarmlar kontrol paneli  
üzerinden ses verir.
Kullanıcı, kontrol paneli üzerinden alarmların  
farkına varabilir. Kuruluma bağlı olarak kontrol  
panelinden çeker ocak ışıklarını açıp kapatmak  
mümkün olabilir.
İzleme fonksiyonu kapatılabilir.
 

K6 – 2.2 – 3

Teknik bilgiler

Fonksiyon

TFM-1 ve TFM-1-230-V
Besleme voltajı 24 V AC ± %15, 50/60 Hz
Besleme voltajı (TFM-1-230-V) 230 V AC ±%10, 50/60 Hz
Güç derecesi 3,5 VA
Ölçüm aralığı, statik fark basınç transdüseri 5 – 280 Pa
Anahtarlama sinyali girişi 3 adet voltajsız anahtarlama kontağı
Alarm çıkışı 1 adet voltajsız değiştirme kontağı
Anahtarlama fonksiyonu çıkışı 3 adet voltajsız açık kontak
Çalışma sıcaklığı 10 – 40 °C
Röle kontaklarının anahtar sınıfı 250 V AC, 5 A
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

Ağırlık 1,7 kg

Fonksiyon şeması

GLT

S1 S2 S3

TFM-124 V AC

BMS

S1 S2 S3

TFM-124 V AC
①

②

③

④

⑤

① Ölçme ucu
② Kontrol paneli
③ TFM-1 izleme cihazı
④ Merkezi bina yönetim sistemine alarm  

sinyalizasyonu
⑤ Besleme voltajı



İzleme sistemleri
Genel bilgiler
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Çalışma

K6 – 2.2 – 4



  TFM – 1  

 Tip
TFM-1 İzleme sistemi, 24 V AC besleme voltajı
TFM-1-230-V İzleme sistemi, 230 V AC  

besleme voltajı

Sipariş kodu

TFM-1 ve TFM-2 izleme sistemlerine ait kontrol paneli

① Alarm gösterge ışığı, kırmızı
② Sesli alarm bildirisi
③ Normal çalışma gösterge ışığı, yeşil
④ referans değeri aşılma gösterge ışığı, sarı; bu aynı zamanda ışığa ait düğmedir
⑤ Servise ve devreye almaya yönelik bağlantı soketi
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①

②

③

④

⑤
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İzleme sistemleri; çeker ocaklar, davlumbazlar ve  
benzeri bileşenlerde hava debisinin izlenmesine  
yöneliktir. Her çeşit laboratuar emme üniteleri  
EN 14175'e uygundur. Kullanıma hazır ünite, Aynı  
gövdede statik fark basınç transdüserini, kanalın  
içine takılacak ölçme ucunu, kontrol panelini ve  
ölçme tüplerini içeren bir elektronik sistemden  
oluşur. Minimum ve maksimum olmak üzere iki  
sınır değerinin hava debisi izlenmesi, ikili bir çıkış  
üzerinde yapılandırılabilir alarm fonksiyonları  
(alarm gecikmesi, alarm sesinin süresi, alarm  
baskılaması) ile ilgilidir. Kontrol paneli, çalışma  
durumunu göstermek, alarmları tanımak ve  
aydınlatma gibi özel fonksiyonları ayarlamak için  
kullanılır. Anahtarlama girişleri, izleme değerleri  
arasında geçiş yapmak ya da izleme fonksiyonunu  
kapatmak içindir. 

Özel nitelikler
– İki değer izlenebilir; ikisi arasında geçiş  yapmak 

mümkündür; bağımsız alarm  yapılandırması 
yapılabilir; izleme kapatılabilir.

– Normal çalışma, referans değerden yüksek  
veya düşük hava debisi, güç kesintisinin  
sinyalizasyonu

– Çeker ocak aydınlatmasının kontrol panelinden  
kontrolü

– Kontrol panelinden servis erişimi
– Ücretsiz MConnect yapılandırma yazılımı ile  

sahada yapılandırma imkânı

Malzemeler ve yüzeyler
– Gövde, beyaz renkli toz boya kaplı galvanizli  

çelik sacdan yapılmıştır.
– Kontrol paneli, açık gri renkli plastikten  

yapılmıştır.

Teknik bilgiler
– Besleme voltajı: 24 V AC, 50/60 Hz
– Güç derecesi: ____________________ 3,5 VA
– Ölçüm aralığı, statik fark basınç transdüseri:  

5 – 280 Pa
– Anahtarlama sinyali: 3 adet voltajsız  

anahtarlama kontağı
– Alarm çıkışı: 1 voltajsız değiştirme kontağı
– Anahtarlama fonksiyonu çıkışı: 3 voltajsız açık  

kontak
 

K6 – 2.2 – 5

Standart metin
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Notlar
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TFM-2-TPM Tipi

2

Harici bir transdüserden değişkenlerin izlenmesine yönelik izleme sistemi
 ■ Uygulama alanları: Odalarda veya kanal sisteminde fark basıncın, 

hava  debilerinin ve çeker ocaklarda alın hızının izlenmesi
 ■ Bağımsız olarak ayarlanabilen özelliklere sahip 0 – 10 V voltaj sinyallerinin  

bağlantısı
 ■ İki bağımsız değerlerinin izlenmesi; ilgili alarm tipleri ayarlanabilir.
 ■ Kontrol paneli üzerinden görsel ve sesli alarmlar verilir.
 ■ Güç kesintisi, kontrol paneli üzerinden görüntülenebilir.
 ■ İzleme parametreleri ve ek fonksiyonlar, MConnect yapılandırma yazılımı  

kullanarak düzenlenebilir.
 ■ Yeni montajlar ve tadilat projeleri için

İzlenecek ölçülen değerin kaydedilmesi
 ■ VS-TRD alın hızı transdüseri
 ■ Voltaj sinyaline sahip fark basınç transdüseri
 ■ Voltaj sinyaline sahip hava debisi transdüseri

TFM-2-TPM 2.2 –

X XTFM-2-TPMtestregistrierung

K6 – 2.2 – 7

Fark basıncın, hava debisinin veya alın hızının 
izlenme sine yönelik



İzleme sistemleri
Genel bilgiler
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Tip

TFM-2-TPM Genel bilgiler 2.2 – 8
Özel bilgiler – TFM-2 2.3 – 10
Özel bilgiler – TPM 2.3 – 12
Teknik şartname 2.3 – 15

Uygulama
– Yüksek seviyeli sistemlere (merkezi bina  

yönetim sistemi) alarm sinyal gönderen görsel  
ve sesli alarmlar ile hava debileri, alın hızı ve  
odanın fark basıncına yönelik TFM-2-TPM Tipi  
izleme cihazları

– Tek bir ünite ile izleme tipinin (hava debisi, alın  
hızı veya fark basıncı) seçimi yapılandırılabilir.

– Ölçülen değeri elektrik sinyaline çeviren  
transdüserler (başkaları tarafından) ile ölçüm

– Laboratuarlarda, eczacılık ve yarı-iletken  
endüstrilerindeki temiz odalarda,  
ameliyathanelerde ve yoğun bakım ünitelerinde  
kullanmaya yöneliktir.

– Yeni montajlar, iyileştirme ve tadilat projeleri  
için

TFM-2
– EN 1475'e göre çeker ocak, davlumbaz ve  

emme ünitelerinin hava debisinin izlenmesi için  
olup alternatif olarak kanal sistemindeki hava  
debilerinin izlenmesine yöneliktir.

– Çeker ocaklar ve davlumbazlar için alın hızının  
izlenmesi

– Hava debisi kontrolörü (başkaları tarafından) ya  
da alın hızı transdüserinden gerçek (geri  
besleme) değer elektrik sinyali

TPM
– Odalarda ve kanal sistemindeki fark basıncının  

izlenmesi
– Oda basınç transdüserinden (başkaları  

tarafından) ya da dairesel dengeli  
manometrelerden gerçek (geri besleme) değer  
elektrik sinyali

Kullanışlı ilaveler
– VS-TRD: LABCONTROL sistemine yönelik alın  

hızı transdüseri
– EasyConnect: EASYLAB bileşenlerini devreye  

alma ve tanılama için kullanılan yapılandırma  
yazılımı

– Fark basınç transdüseri: Oda basıncı kontrolü  
ve kanal basıncı kontrolü için statik fark basınç  
transdüseri

Özel nitelikler
– Hava debisinin, fark basıncının veya alın hızının  

izlenmesi
– Transdüser (başkaları tarafından) ile 0 – 10 V  

sinyali olarak ölçümün kaydedilmesi
– İki değer izlenebilir; ikisi arasında geçiş  yapmak 

mümkündür; bağımsız alarm  yapılandırması 
yapılabilir; izleme kapatılabilir.

– Kontrol paneli üzerinden görsel ve sesli  
alarmlar verilir.

– Normal çalışma sinyalizasyonu, referans  
değerden yüksek veya düşük ölçülen değer,  
güç kesintisi

– Merkezi bina yönetim sistemine geleneksel  
alarm sinyalizasyonu (anahtarlama kontağı)

– Ücretsiz MConnect yapılandırma yazılımı ile  
sahada yapılandırma imkânı

Parçalar ve özellikleri
– Kalıcı belleğe kaydedilmiş program ve sistem  

verilerine sahip mikroişlemci sistemi
– Besleme voltajı bağlantısına yönelik çift sıralı  

klemens blokları
– Kıskaçlı klemenslere sahip 3 dijital giriş
– Kıskaçlı klemenslere sahip 4 dijital çıkış
– Kıskaçlı klemenslere sahip 1 analog giriş
– Kontrol paneline ait RJ soketi
– Sigorta
– Bakım gerektirmeyen Goldcap kapasitör ile  

entegre güç kesintisi tanıması

Kontrol paneli
– Ekran: Hava debisi veya fark basınç alarmı,  

kırmızı; güç kesintisi, yanıp sönen kırmızı
– Ekran: Normal çalışma, yeşil
– Ekran: Hava debisi referans değeri aşıyor ya da  

fark basıncı referans değerden sapıyor, sarı
– Alarm bildirisi
– Aydınlatmayı açma/kapama düğmesi (yalnızca  

TFM-2 için)
– Alarm ses cihazı
– Servis ve devreye almak için dizüstü bilgisayar  

bağlama soketi

Konstrüksiyon özellikleri
– Gövde, aletsiz açılıp kapatılabilir.
– Tak-çalıştır bağlantı kablosuna sahip kontrol  

paneli

Malzemeler ve yüzeyler
– Gövde, beyaz renkli toz boya kaplı galvanizli  

çelik sacdan yapılmıştır.
– Kontrol paneli, açık gri renkli plastikten  

yapılmıştır.
– Ön plastikten kontrol paneli (arka plan  

HKS 91 %30, düğmeler ve metin HKS 88 %30)

Montaj ve devreye alma
– İzleme cihazını monte edin.
– Kontrol panelini monte edin.
– TFM-2 veya TPM için etiketi kontrol paneline  

takın.
– Ölçme transdüserini izleme cihazına bağlayın.
– MConnect'i kullanarak tüm izleme  

parametrelerini ayarlayın.
– İzleme fonksiyonlarını test edin.
 

Temel bilgiler ve tanımlar 2.7 – 1

Sayfa

K6 – 2.2 – 8

Tanım

TFM-2/TPM izleme  
sistemi 
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K6 – 2.2 – 9

Teknik bilgiler

TFM-2-TPM



  TFM – 2 – TPM  

 Tip
TFM-2-TPM İzleme sistemi

Sipariş kodu

Besleme voltajı 24 V AC ± %15, 50/60 Hz
Güç derecesi 3,5 VA
Çalışma sıcaklığı 10 – 40 °C
Sensöre ait analog giriş 0 – 10 V DC, özellik yapılandırılabilir.
Rölelerin anahtar sınıfı 250 V AC, 5 A
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) Ana ünite: 261 × 210,5 × 84 mm, kontrol paneli: 150 × 23 × 10 mm
Ağırlık 1,6 kg
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Uygulama
– EN 1475'e göre çeker ocak, davlumbaz ve  

emme ünitelerinin hava debisinin izlenmesi için  
olup alternatif olarak kanal sistemindeki hava  
debilerinin izlenmesine yöneliktir.

– Çeker ocaklar ve davlumbazlar için alın hızının  
izlenmesi

– Hava debisi kontrolörü (başkaları tarafından) ya  
da alın hızı transdüserinden gerçek (geri  
besleme) değer elektrik sinyali

Çeker ocağın doğru aerodinamik fonksiyonu,  
izlenmeli ve görüntülenmelidir (EN 14175-2,  
tadilat projeleri için DIN 12924 uygulanabilir).  
Herhangi bir hata, görsel ve sesli alarm ile  
belirtilebilir.
 

Fonksiyonel tanım
Hava debisi, hava debisi ölçme ünitesi ya da VAV  
terminal ünitesi kullanarak ölçülür. Alın hızının  
izlenmesi için bir alın hızı transdüseri bağlanabilir.
MConnect yapılandırma yazılımı ile devreye alma  
sırasında kanal boyutuna bağlı bir sabit kaydedilir.  
Bu sabit, hava debisinin gerçek (geri besleme)  
değerini hesaplamak için kullanılır. Hava debisi ve  
fark basınç değerleri, MConnect kullanarak da  
ayarlanır.
İzleme sistemi, minimum değeri ve maksimum  
değeri dikkate alır (örneğin, gündüz  çalışmasından 
gece çalışmasına geçiş gibi  anahtarlama). Gerçek 
(geri besleme) hava  debisinin, referans değeri 
aşması ya da referans  değerden daha düşük 
olması durumunda ayrı  alarmlar yapılandırılabilir.

– Alarm gecikmesi
– Alarmın ses vermesi süresi de baskılanabilir.
Merkezi bina yönetim sistemine alarm sinyali  
gönderilmesi, alarm rölesini kabloyla bağlayarak  
elde edilebilir. Çalışma durumları ve alarmlar  
kontrol paneli üzerinde gösterilir; sesli alarmlar  
kontrol paneli üzerinden ses verir. Kullanıcı,  kontrol 
paneli üzerinden alarmların farkına  varabilir. 
Kuruluma bağlı olarak çeker ocak  aydınlatması, 
kontrol panelinden açılıp  kapatılabilir. İzleme 
sistemi kapatılabilir.
 

K6 – 2.3 – 10

Tanım

Fonksiyon

Fonksiyon şeması

M

GLT

S1 S2 S3

TFM-224 V AC

BMS

S1 S2 S3

TFM-224 V AC
②

①

③

① Hava debisi gerçek (geri besleme) değeri
② Hava debisi kontrolörü
③ Gündüz/gece anahtarı



Genişletme modülleri
Özel bilgiler – TFM-2

08/2012 – DE/tr

TFM-2-TPM

2

Fonksiyon

K6 – 2.3 – 11

TFM-1 ve TFM-2 izleme sistemlerine ait kontrol paneli

① Alarm gösterge ışığı, kırmızı
② Sesli alarm bildirisi
③ Normal çalışma gösterge ışığı, yeşil
④ referans değeri aşılma gösterge ışığı, sarı; bu aynı zamanda ışığa ait düğmedir
⑤ Servise ve devreye almaya yönelik bağlantı soketi
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①

②

③

④
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Uygulama
– Odalarda ve kanal sistemindeki fark basıncının  

izlenmesi
– Oda basınç transdüserinden (başkaları  

tarafından) ya da dairesel dengeli  
manometrelerden gerçek (geri besleme) değer  
elektrik sinyali

Kritik güvenlik şartlarına sahip birçok laboratuar  
binalarda veya üretim tesislerinde oda basıncı  
kontrol edilir. Doğru basınç hissedilemediği için  
kullanıcılar için görünür yapılmalıdır. Doğru oda  
basıncını izlemek ve sağlamak için TPM kullanılır.
 

Fonksiyonel tanım
Fark basınç transdüseri kullanarak fark basıncı  
ölçülür.
MConnect yapılandırma yazılımının devreye  
alınması sırasında transdüserin özelliği kaydedilir. 
İzleme sistemi, minimum değeri ve maksimum  
değeri dikkate alır (örneğin, gündüz  çalışmasından 
gece çalışmasına geçiş gibi  anahtarlama). Gerçek 
(geri besleme) hava  debisinin, referans değeri 
aşması ya da referans  değerden daha düşük 
olması durumunda ayrı  alarmlar yapılandırılabilir.
– Alarm gecikmesi
– Alarmın ses vermesi süresi de baskılanabilir.

Merkezi bina yönetim sistemine alarm sinyali  
gönderilmesi, alarm rölesini kabloyla bağlayarak  
elde edilebilir. Çalışma durumları ve alarmlar  
kontrol paneli üzerinde gösterilir; sesli alarmlar  
kontrol paneli üzerinden ses verir. Kullanıcı,  kontrol 
paneli üzerinden alarmların farkına  varabilir. 
Kuruluma bağlı olarak çeker ocak  aydınlatması, 
kontrol panelinden açılıp  kapatılabilir. İzleme 
sistemi kapatılabilir.
 

K6 – 2.3 – 12

Tanım

Fonksiyon

Fark basınç kontrolü

∆p

TPM

S1

① ②

③ ④

⑤

① Üfleme havası kontrolörü
② Emiş havası kontrolörü
③ Referans oda

④ Fark basınç transdüseri
⑤ TPM kontrol paneli
İki oda basıncı referans değeri arasında geçiş yapmak  

ya da izleme fonksiyonunu devre dışı bırakmak için  
S1 Anahtarı
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Oda basıncının izlenmesi

Acceptable range
(tolerance)

Alarm, red

Alarm, yellow

Alarm, red

-25

Upper limit

Upper limit

Lower limit

Lower limit
Alarm, yellow

Acceptable range
(tolerance)

N
eg

at
ive

pr
es

su
re

 [P
a]

+25

0
Po

si
tiv

e
pr

es
su

re
 [P

a]



Genişletme modülleri
Özel bilgiler – TPM

08/2012

TFM-2-TPM

 – DE/tr

2

K6 – 2.3 – 14

TPM kontrol paneli

① Alarm gösterge ışığı, kırmızı
② Sesli alarm bildirisi
③ Normal çalışma gösterge ışığı, yeşil
④ Fark basıncının çok düşük olması gösterge ışığı, sarı; anahtarlama fonksiyonu düğmesi
⑤ Servise ve devreye almaya yönelik bağlantı soketi

①

②

③

④

⑤

Fonksiyon
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İzleme cihazları, bir çeker ocakta hava debisinin,  
oda basıncının ya da alın hızının izlenmesine  
yöneliktir. İzlenmekte olan miktar, alın hızı  
transdüseri veya hava debisi ölçme ünitesi gibi  
harici transdüserlerden 0 – 10 V DC voltaj sinyali  
olarak alınır.
İzleme sistemi, bir gövde içinde mikroişlemci,  
kontrol paneli (ve de ekran), hava debisi ve alın  
hızının izlenmesi ya da oda basıncının izlenmesi  
için kontrol paneli işaretleyen bir etiket içerir.

Özel nitelikler
– Hava debisinin, fark basıncının veya alın hızının  

izlenmesi
– Transdüser (başkaları tarafından) ile 0 – 10 V  

sinyali olarak ölçümün kaydedilmesi
– İki değer izlenebilir; ikisi arasında geçiş  yapmak 

mümkündür; bağımsız alarm  yapılandırması 
yapılabilir; izleme kapatılabilir.

– Kontrol paneli üzerinden görsel ve sesli  
alarmlar verilir.

– Normal çalışma sinyalizasyonu, referans  
değerden yüksek veya düşük ölçülen değer,  
güç kesintisi

– Merkezi bina yönetim sistemine geleneksel  
alarm sinyalizasyonu (anahtarlama kontağı)

– Ücretsiz MConnect yapılandırma yazılımı ile  
sahada yapılandırma imkânı

Malzemeler ve yüzeyler
– Gövde, beyaz renkli toz boya kaplı galvanizli  

çelik sacdan yapılmıştır.
– Kontrol paneli, açık gri renkli plastikten  

yapılmıştır.
– Ön plastikten kontrol paneli (arka plan  

HKS 91 %30, düğmeler ve metin HKS 88 %30)

Teknik bilgiler
– Besleme voltajı: 24 V AC ±%15, 50/60 Hz
– Güç derecesi: 3,5 VA
– Rölelerin anahtar sınıfı: 250 V AC, 5 A
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Standart metin
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Notlar
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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 –

X XEM-LONtestregistrierung

K6 – 2.3 – 1

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)

 

K6 – 2.3 – 4

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.



Genişletme modülleri
Özel bilgiler – LonWorks arayüzü

08/2012

EM-LON

 – DE/tr

2

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).
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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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nvoDampPosMin_RE fonksiyon değerleri
Değer Durum

Damper klapesi konumu Ek bilgiler
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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

 

  
 

  
 

  
 

  
 

K6 – 2.3 – 18

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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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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Notlar



Modbus arayüzü

BACnet-MS/TP arayüzü
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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.

 ■ BACnet MS/TP ile Modbus RTU arasında anahtarlama
 ■ BACnet Standartlaştırılmış Cihaz Profili (Ek L)
 ■ Bağımsız veri kayıtlarına sahip Modbus arayüzü
 ■ Genişleme modülünü EASYLAB bileşenlerine entegre eden yerli BACnet  

arayüzü
 ■ Kolay iyileştirme imkânı
 ■ EIA-485 bus veriyoluna ait çift sıralı klemensler
 ■ Ekipman adresi ve veri aktarım parametreleri tanımlanabilir.

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-BAC-MOD-01 2.3 –

X XEM-BAC-MOD-01testregistrierung

K6 – 2.3 – 21

EASYLAB kontrolörleri ve adaptör modüllerine yönelik  
BACnet ve Modbus arayüzü
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Tip

EM-BAC-MOD-01 Genel bilgiler 2.3 – 22
Arayüz bilgileri – tekil kontrolör 2.3 – 25
Arayüz bilgileri – EASYLAB odası 2.3 – 26
Arayüz bilgileri – BACnet 2.3 – 27
Arayüz bilgileri – Modbus 2.3 – 32
Detaylar 2.3 – 35
Teknik şartname 2.3 – 42

Uygulama
– EASYLAB sistemine yönelik EM-BAC-MOD- 

01 Tipi genişletme modülü
– Merkezi bina yönetim sistemine BACnet-MS/ 

TP veya Modbus RTU 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
– Kuruluma hazır olup ana baskılı devre kartına  

kolayca bağlanabilir.
– EIA-485 BACnet MS/TP ve Modbus RTU  

ağlarına yönelik arayüz
– BACnet Protokolü Revizyon 12.0
– Yalnızca standart BACnet nesneleri veya  

Modbus kayıtları iletişim için kullanılır.
– EASYLAB kontrolörüne ya da farklı fonksiyonel  

profillere sahip EASYLAB odasına ait veri  
arayüzü

– Ağ adreslerini ve iletişim parametrelerini girmek  
için kullanılan donanım anahtarı (iletişim  
yazılımı gerekmez)

Parçalar ve özellikleri
– Kalıcı bellekte kayıtlı kurulum programına sahip  

mikroişlemci
– EIA-485 iletişim arayüzü
– BACnet ve Modbus iletişim protokolleri  

arasında geçiş yapan sürgülü anahtar
– 1 ila 99 arasında ekipman adreslerini  

ayarlamak için kullanılan iki adet, X ve Y, adres  
anahtarları

– İletişim parametresini ayarlamak için kullanılan  
8 yönlü DIP anahtarı

– EIA-485 ağına yönelik çift sıralı klemensler  
(kolay kablolama)

– İki gösterge ışığı sırasıyla iletişimi ve hataları  
gösterir.

– Aygıt yazılımını güncelleme bağlantısı
– Etkinleştirilebilen EIA-485 dirençli bağlantı  

terminali

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.
– BACnet/Modbus EIA-485 ağına bağlantı kurun.

Devreye alma
– EASYLAB kontrolörü, genişletme modülünü  

otomatik olarak tanımlar.
– Sürgülü anahtar kullanarak BACnet veya  

Modbus protokolünü seçin.
– Kod anahtarlarını kullanarak ağ adreslerini ve  

iletişim parametrelerini ayarlayın.
– Gerekirse ağ segmentinin dirençli bağlantı  

terminalini etkinleştirin.
– Merkezi bina yönetim sistemine veri arayüzünü  

entegre edin (sistem entegrasyonu).
 

Temel bilgiler ve tanımlar 2.7 – 1

Sayfa
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Tanım

BAC-MOD-01 genişletme  
modülü
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Fonksiyonel tanım
EM-BAC-MOD-01 genişletme modülü, TCU3 Tipi  
EASYLAB kontrolörlerini ya da TAM Tipi  EASYLAB 
adaptör modüllerini bir BACnet (MS/ TP) ağına 
entegre etmek ve bu yolla onları  merkezi bina 
yönetim sistemine bağlamak için  kullanılır.
BACnet veya Modbus arayüzü, EASYLAB oda  
çalışma modu konseptini destekler. Farklı hava  
debilerini gündüz ve geceye göre kontrol etmek  
için çalışma modu varsayılanlarını ayarlamak  
mümkündür; oda sıcaklığını etkilemek amacıyla  
hava değişi oranını (hava debisi referans değer  
değişimi) artırıp azaltmak da mümkündür.
BACnet veya Modbus arayüzünü kullanmak  
suretiyle, yapılandırılabilir EASYLAB alarmları bir  
araya getirip toplayarak bağımsız bir alarm  
yönetim sistemi oluşturulabilir. 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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Teknik bilgiler Besleme voltajı Kontrolörden veya adaptör modülünden 5 V DC
İletişim arayüzü EIA-485 standardı
Protokol BACnet MS/TP standart rev. 12 veya Modbus RTU

Veri aktarım hızları BACnet: 9600, 19200, 38400, 76800 baud, Modbus: 9600, 19200,  
38400, 57600 baud

Veri aktarım güvenliği için eşlik denetimi Yok, tek, çift
Yapılandırılabilir ağ adresleri 01 … 9901 … 99
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
Boyutlar (B × H × T) 78 × 65 ×100 mm

EM-BAC-MOD-01

②

④

⑤⑥

①
③

⑦

① BACNet MS/TP veya Modbus RTU protokolünü  
seçme anahtarı

② EASYLAB ana baskılı devre kartı ile bağlantıya  
yönelik soket yuvası

③ 01 ila 99 arasında ağ adreslerini ayarlama anahtarı
④ İletişim parametrelerini ayarlama DIP anahtarı
⑤ Ağ bağlantısı (EIA-485)
⑥ Aygıt yazılımını güncelleme bağlantısı
⑦ Gösterge ışıkları
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 İyileştirmeye yönelik EM-BAC-MOD-01 tipi genişletme modülü

  EM – BAC – MOD – 01  

İyileştirme mümkündür.

Sipariş kodu

Her eklenti elemanı, VAV  
terminal ünitesinin sipariş  
koduyla tanımlanmalıdır.

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

  ELAB  /  ...B...  /  ...  
  ELAB  /  ...M...  /  ...  
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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
– Kontrolörlerin 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 kontrolöründe BACnet veya Modbus arayüzü

BMS

ROM

RBA RBA

IBA ROM ROM

BACnet / Modbus

Supply air Extract air

Communication
cable

Room control panel

Fume
cupboard 1

Fume
cupboard 2

Fume
cupboard 3

Fume
cupboard 4

BMS merkezi bina yönetim sistemi
RMF Aktif oda yönetimi fonksiyonuna sahip kontrolör

ROM Oda kontrol panelinden odanın çalışma modu
IOM BACnet veya Modbus arayüzü 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

EASYLAB 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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Aktif oda yönetimi fonksiyonuna sahip bir oda kontrolöründe bir EASYLAB odasına ait BACnet  
veya Modbus arayüzü

BMS

ROM

ROM ROM

ROM ROM ROM

BACnet / Modbus

Supply air Extract air

Communication
cable

Room control panel

Fume
cupboard 1

Fume
cupboard 2

Fume
cupboard 3

Fume
cupboard 4

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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Uygulama
BACnet protokolü seçilmişse EM-BAC-MOD-01  
genişletme modülü, EASYLAB TCU3 kontrolörü  
veya TAM adaptör modülündeki aşağıdaki arayüz  
fonksiyonlarını destekler.
– Yerli BACnet yani BACnet arayüzü, saha  

modülünde (EASYLAB hava debisi kontrolörü)  
yürütülür.

– Fiziksel ağ geçidi gibi harici donanım  bileşenleri 
gerekmez.

– BACnet arayüzü dokümantasyonu şu belgeleri  
içerir: Protokol Yürütme Uygunluk Beyanı  
(PICS), BACnet Birlikte Çalışabilir Destekli Yapı  
Taşları (BIBBS) ile birlikte cihazın ve  
desteklenen nesnelerin tanımı.

– Veri noktaları hakkında daha fazla bilgi için  
Detaylar bölümüne bakınız.
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Arayüz fonksiyonları

  
 

  
 

BACnet PICS (Protokol Yürütme Uygunluk Beyanı) – Genel Bakış
Ana kategoriler Değerler

Tarih 20.07.2011
Satıcı adı TROX GmbH
Satıcı tanımlayıcı 329
Ürün adı EM-BAC-MOD-01
Model no. M536HD7
Uygulama 2,0
Aygıt Yazılımı Revizyonu 2,0
BACnet Protokolü Revizyon 12
Standartlaştırılmış Cihaz Profili BACnet Uygulamaya Özgü Kontrolör (B-ASC)
Bölümleme Yeteneği No
Veri Bağlantı Katmanı Seçenekleri MS/TP yöneten (master) (Madde 9), Baud hızları 9600, 19200, 38400, 76800
Cihaz Adresi İlişkilendirme No
Ağ Güvenliği Seçenekleri Güvenli olmayan cihaz, BACnet Ağ Güvenliği olmadan çalışabilmektedir.
Destekli Karakter Kümeleri ISO 10646 (UTF-8)

Yapılandırma anahtarları
Onaltılı Anahtarlar X, Y Ağ-Adresi Onaltılı Anahtarlar X, Y Ağ-Adresi
DIP Anahtarı 1 KAPALI AÇIK
Kontrolör EASYLAB TCU3 Diğer
DIP Anahtarı 2 KAPALI AÇIK KAPALI AÇIK
DIP Anahtarı 3 KAPALI KAPALI AÇIK AÇIK
Baud hızı 9600 19200 38400 76800
Baud hızı – – – –

BIBBS - BACnet Birlikte Çalışabilir Destekli Yapı Taşları
Veri Paylaşımı-Okuma Özelliği-B DS-RP-B
Veri Paylaşımı-Yazma Özelliği-B DS-WP-B
Veri Paylaşımı-COV-Teklifsiz-B DS-COVU-B
Cihaz Yönetimi-Dinamik Cihaz İlişkilendirme-B DM-DDB-B
Cihaz Yönetimi-Dinamik Nesne İlişkilendirme-B DM-DOB-B
Cihaz Yönetimi-Cihaz İletişim Kontrolü-B DM-DCC-B
Cihaz Yönetimi-Cihazı Yeniden Başlatma-B DM-RD-B
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BACnet PICS

  
 

Erişim hakları:

RD: Okuma

WR: Yazma

E: EEPROM'a  
kaydetme

DeviceObject
Özellik Değer Erişim hakkı

Nesne tanımlayıcı Cihaz örneği = 32900 + ayarlı ağ  
adresi WR, RD; E

Nesne adı
Varsayılan = EM-BACnet; projeye  

özgü tanım girilebilir, en çok  
50 karakter

WR, RD; E

Nesne tipi Cihaz (8) RD
System_Status İŞLETİMSEL (0) RD
Vendor_Name "TROX GmbH" RD
Vendor_Identifier 329 RD
Model_Name EM-BAC-MOD-01 RD
Firmware_Revision "2.0" (EASYLAB) RD
Application_Software_Version "2.0" (EASYLAB) RD
Protocol_Version 1 RD
Protocol_Revision 12 RD

Destekli Protokol Hizmetleri
Who-is, Who-has, Okuma-Özelliği,  

Yazma-Özelliği, Cihaz-iletişim- 
kontrolü, Cihazı-yeniden-başlatma

RD

Protocol_Object_Types_Supported
DEVICE, ANALOG_VALUE,  

BINARY_VALUE,  MULTISTATE_
VALUE

RD

Object_List
EASYLAB: cihaz, analog-değer  

1…25, ikili-değer 1…18, çok durumlu- 
değer 1…8

RD

Max_ADPU_Length_Accepted 275 RD
Segmentation_Supported NO_SEGMENTATION (3) RD
APDU_Timeout 3000 RD
Number_Of_APDU_Retries 0 RD
Device_Address_Binding – RD
Database_Revision 0 RD
Tanım “EASYLAB” Kontrolör Tipi RD
Max_Master Varsayılan 127 WR, RD; E
Max_Info_Frames Varsayılan 1 WR, RD; E
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BACnet PICS

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

  
 

Erişim hakları:

RD: Okuma

WR: Yazma

Çok Durumlu Değer Nesneleri
Çok Durumlu Değer Nes-

neleri
Çok Durumlu Değer Nes-

neleri Kullanılabilir ekipman fonksiyonları Erişim

Örnek Gösterim FH RR TAM RR RMF TAM  
RMF

1 COV-Mode x x x x x WR, RD
2 Mod x1 x x WR, RD
3 ModeAct x x x RD
4 RoomModeAct x x RD
5 SwitchPos x RD
6 Sunblind x x WR, RD

¹ yalnızca münferit olarak seçilmiş çalışma moduna yönelik (tek başına çalışma)
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BACnet PICS

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

  
 

Erişim hakları:

RD: Okuma

WR: Yazma

Analog Değer Nesneleri
Analog Değer Nesneleri Analog Değer Nesneleri Kullanılabilir ekipman fonksiyonları Erişim

Örnek Gösterim FH RR TAM RR RMF TAM  
RMF

1 VolflowSet x x x x RD
2 VolflowAct x x x x RD
3 VolTotalExh x x x x x RD
4 VolTotalSup x x x x x RD
5 PressSet x x RD
6 PressAct x x RD
7 VelocitySet x RD
8 VelocityAct x RD
9 WireSensorPos x RD
10 DampPos x x x RD
11 DampPosMax_FH x x x x x RD
12 DampPosMin_FH x x x x x RD
13 DampPosMax_RE x x x x x RD
14 DampPosMin_RE x x x x x RD
15 DampPosMax_TE x x x x x RD
16 DampPosMin_TE x x x x x RD
17 DampPosMax_RS x x x x x RD
18 DampPosMin_RS x x x x x RD
19 VolOffset_T x x WR, RD
20 VolOffset_P x x WR, RD
21 SystemDevices x x x x x RD
22 VolflowExh x x x x x WR, RD
23 VolflowSup x x x x x WR, RD
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BACnet PICS

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

  
 

Erişim hakları:

RD: Okuma

WR: Yazma

İkili Değer Nesneleri
İkili Değer Nesneleri İkili Değer Nesneleri Kullanılabilir ekipman fonksiyonları Erişim

Örnek Gösterim FH RR TAM RR RMF TAM  
RMF

1 LocalAlarm (COVU) x x x x x RD
2 SummaryAlarm (COVU) x x RD
3 PressAlarm (COVU) x x RD
4 ManOp_Disable x1 x x WR, RD
5 PressSetSel x x WR, RD
6 DI1 x x x x x RD
7 DI2 x x x x x RD
8 DI3 x x x x x RD
9 DI4 x x x x x RD
10 DI5 x x x x x RD
11 DI6 x x x x x RD
12 DO1 x x x x x RD
13 DO2 x x x x x RD
14 DO3 x x x x x RD
15 DO4 x x x x x RD
16 DO5 x x x x x RD
17 DO6 x x x x x RD

¹ yalnızca münferit olarak seçilmiş çalışma moduna yönelik (tek başına çalışma)
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Uygulama
Modbus protokolü seçilmişse EM-BAC-MOD-01  
genişletme modülü, EASYLAB TCU3 kontrolörü  
veya TAM adaptör modülündeki aşağıdaki arayüz  
fonksiyonlarını destekler.
– Modbus, endüstride bilfiil standart hâline  

gelişmiş açık bir seri yöneten-yönetilen  
(master-slave) iletişim protokolüdür.

– Yöneten (master) (örneğin merkezi bina  
yönetim sistemi), yönetilen (slave) EASYLAB  
hava debisi kontrolörlerin sayısını adresleyebilir  
ve bağımsız veri noktalarından gelen bilgileri  
istemek üzere Modbus fonksiyonlarını  
kullanabilir.

– Veri erişimi, Modbus fonksiyonlarını kullanarak  
veri istemek amacıyla yöneten birimin  
tanımlanması gerektiği sayılı veri kayıtlarına  
dayanır.

– Yönetilen (slave) birim, istenilen bilgileri ya da  
özel durum kodu (hata) geri göndererek karşılık  
verir.

– Örneğin, Okuma Giriş Kayıtları fonksiyonu  
(kayıt no. 3) adresli kontrolörünün hava debisi  
gerçek (geri besleme) değerini geri gönderir.

– Modbus cihazına ait genel bilgiler, Okuma  
Cihaz Tanımlama fonksiyonu kullanarak  
okunabilir.
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Arayüz fonksiyonları Modbus fonksiyonları
Fonksiyon numarası Gösterim Anlamı

1 (0x01) Read Coils Bit listesine göre 1 ila 8 bit arası okuma  
durumları

3 (0x03) Read Holding Registers Ardışık birçok kaydı okuma
4 (0x04) Read Input Registers Ardışık birçok kaydı okuma
5 (0x05) Write Single Coil Tek bir bitin durumunu yazma
6 (0x06) Write Single Register Tekil kayıt yazma 
8 (0x08) Tanılama Modbus iletişimini kontrol etme
16 (0x10) Write Multiple Registers Ardışık birçok kayda yazma
43 (0x2B) Read Device Identification Cihaza ait tanımlama verilerini okuma
14 (0x0E) Read Device Identification Cihaza ait tanımlama verilerini okuma

Özel Durum Kodları
Kodlar Gösterim Anlamı
1 Kuraldışı Fonksiyon Kodu Bilinmeyen fonksiyon veya alt-fonksiyon kodu
2 Kuraldışı Veri Adresi Geçersiz kayıt adresi
3 Kuraldışı Veri Değeri Kayıt/bayt, veri değeri sayısına aykırı kodlama
Geçersiz fonksiyon veya kayıt erişimi durumunda özel durum kodları (hata kodları) geri gönderilir.
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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

Erişim hakları:

RD: Okuma

WR: Yazma

ReadCoil/WriteSingleCoil fonksiyonlarına ait bit listesi
Bit Bit Kullanılabilir ekipman fonksiyonları Erişim
No. Gösterim FH RR TAM RR-RMF TAM-RMF

0 ManOp_Disable x1 x x WR
1 PressSetSel x x WR
2 Yerel Alarm x x x RD
3 SummaryAlarm x x RD
4 PressAlarm x x RD

Bitler fonksiyon 1 (RD) ile okunur ya da fonksiyon 5 (WR) yazılır.
¹ yalnızca münferit olarak seçilmiş çalışma moduna yönelik (tek başına çalışma)
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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

Erişim hakları:

RD: Okuma

WR: Yazma

Read***Registers ve Write***Registers fonksiyonlarına ait kayıt listesi
Kayıt Kayıt Kullanılabilir ekipman fonksiyonları Erişim
No. Gösterim FH RR TAM RR-RMF TAM-RMF  

0 Mod x1   x x WR
1 ManOpDisable x1   x x WR
2 ModeAct x x  x  RD
3 VolflowAct x x  x  RD
4 VolflowSet x x  x  RD
5 VelocityAct x     RD
6 VelocitySet x     RD
7 VolTotalExh x x x x x RD
8 VolTotalSup x x x x x RD
9 VolOffset_T    x x WR
10 VolOffset_P    x x WR
11 PressAct    x x RD
12 PressSet    x x RD
13 PressSetSel    x x WR
14 DampPos x x  x  RD
15 DampPosMax_FH - Değer x x x x x RD
16 DampPosMax_FH - Durum x x x x x RD
17 DampPosMin_FH - Değer x x x x x RD
18 DampPosMin_FH - Durum x x x x x RD
19 DampPosMax_RE - Değer x x x x x RD
20 DampPosMax_RE - Durum x x x x x RD
21 DampPosMin_RE - Değer x x x x x RD
22 DampPosMin_RE - Durum x x x x x RD
23 DampPosMax_TE - Değer x x x x x RD
24 DampPosMax_TE - Durum x x x x x RD
25 DampPosMin_TE - Değer x x x x x RD
26 DampPosMin_TE - Durum x x x x x RD
27 DampPosMax_RS - Değer x x x x x RD
28 DampPosMax_RS - Durum x x x x x RD
29 DampPosMin_RS - Değer x x x x x RD
30 DampPosMin_RS - Durum x x x x x RD
31 Yerel Alarm x x x x x RD
32 SummaryAlarm    x x RD
33 PressAlarm    x x RD
34 WireSensorPos x     RD
35 SwitchPos x     RD
36 RoomModeAct    x x RD
37 SystemDevices x x x x x RD
38 SetSunBlind    x x WR
39 DI_Status x x x x x RD
40 DO_Status x x x x x RD
41 IntegrateVolflowExh x x x x x WR
42 IntegrateVolflowSup x x x x x WR

¹ yalnızca münferit olarak seçilmiş çalışma moduna yönelik (tek başına çalışma)
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Veri noktaları – detaylı açıklama
Aşağıda her veri noktasının sağladığı bilgilerin  
detaylı bir açıklaması vardır; giriş değişkenleri ve  
çıkış değişkenleri ayrı ayrı tarif edilmiştir:
– Veri noktasının adı
– Merkezi bina yönetim sisteminden  

görüntülenen erişim
– WR – Merkezi bina yönetim sisteminden hava  

debisi kontrolörüne veya oda ait varsayılanlar
– RD – Hava debisi kontrolörünün veya odanın  

sağladığı veriler

– Değişkenin kullanılabilir olduğu hava debisi  
kontrolörünün ekipman fonksiyonlarının listesi

– Fiziksel birim
– Anlamlarıyla birlikte fonksiyon ve özel fonksiyon  

değerleri
– BACnet nesnesi veya Modbus kaydı kullanarak  

veri noktasına erişim
 

Mod
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: WR
Ekipman fonksiyonları: FH, RMF'li RR, RMF'li  TAM

Fonksiyon
– 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

– Giriş değişkenin geçerli şekilde  
ilişkilendirilmesi, BACnet veya Modbus  
aracılığıyla geçerli bir çalışma modu varsayılan  
ayarı ile sonuçlanır.

– Çalışma modu varsayılanını ayarlamak için giriş  
değişkenin veya hatanın geçersiz şekilde  
ilişkilendirilmesi, EASYLAB kontrolörü veya oda  
için ayarlanan herhangi bir çalışma modu  
varsayılanı ile sonuçlanmaz.

– Hangi çalışma modunun kullanılması, kontrolör  
üzerinde mevcut varsayılan seçeneklere  
bağlıdır.

Fonksiyon değerleri
– 0 = Varsayılan yok: Merkezi bina yönetim  

sistemi, kontrolör veya oda için bir çalışma  
modunu varsayılan ayar kılmaz. Bunun yerine,  
çalışma modu yerel olarak örneğin, oda kontrol  
paneli üzerinde veya çeker ocak kontrol  
panelinde ya da anahtarlama kontakları  
kullanarak ayarlanabilir. Çalışma yerel olarak  
ayarlanmazsa kontrolör, standart modu  
etkinleştirir.

– 1 = Standart mod: Gündüz normal çalışma  
(Almanya'da: DIN 1946, bölüm 7'ye göre  
genellikle esas kullanılan m² yüz ölçüsü başına  
25 m³/h emiş havası)

– 2 = Azaltılmış çalışma: Standart moda kıyasla  
düşük mod; örneğin, gece azaltma ayarı

– 3 = Artırılmış çalışma: Standart moda kıyasla  
yüksek mod; örneğin, acil durum çalışması

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

– 5 = AÇIK konum: Hava debisi kontrolörünün  
açık konumu

Veri noktası
– BACnet: Çok Durumlu Değer Nesnesi -  

Örnek 2
– Modbus: Kayıt 0

ManOp_Disable
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: WR
Ekipman fonksiyonları: FH, RMF'li RR, RMF'li  TAM

Fonksiyon
– Manüel kontrolü etkinleştirme/devre dışı  

bırakma
– Manüel kontrolün etkinleştirilmesinden sonra  

kontrol panelinde ilgili sembol gözükür.
– Manüel kontrol hakkında daha fazla bilgi için  

EASYLAB tasarım rehberine bakınız.
– FH: Yalnızca bağımsız çalışma modu varsayılan  

ayarına (tek başına çalışma) sahip çeker ocak  
kontrolörüne ait çalışma modu varsayılan ayarı

– RMF: Bütün EASYLAB odasına ait çalışma  
modu varsayılan ayarı

Fonksiyon değerleri
– 0: Kontrol paneli üzerinde manüel kontrol  

etkinleştirilmiştir; DI'de ayarlı çalışma modu  
varsayılanları, BACnet veya Modbus  
varsayılanlarını devre dışı bırakır (override).

– 1: Kontrol paneli üzerinde manüel kontrol devre  
dışı bırakılmıştır; BACnet veya Modbus'tan  
gelen çalışma modu varsayılan ayarları yüksek  
önceliğe sahiptir.

Veri noktası
– BACnet: İkili Değer Nesnesi - Örnek 4
– Modbus: Bit listesi – bit 0 veya kayıt 1

VolOffset_T
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: WR
Ekipman fonksiyonları: RMF'li RR, RMF'li TAM
Birim: %0,5'lik artışlarla yüzde değeri

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.

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 19
– Modbus: Kayıt 9
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Giriş değişkenleri
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Erişim hakları:
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VolOffset_P
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: WR
Ekipman fonksiyonları: RMF'li RR, RMF'li TAM
Birim: %0,5'lik artışlarla yüzde değeri

Fonksiyon
– Harici fark basınç kontrolüne ait hava debisi  

referans değerinin sinyalizasyonu
– Değişim sinyali, kontrolörde yapılandırılmış  

hava debisi değişim aralığının bir yüzde değeri  
olarak aktarılır.

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 20
– Modbus: Bit listesi - bit 1 veya kayıt 10

PressSetSel
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: WR
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.

Fonksiyon değerleri
– 0: Fark basıncı referans değeri 1'i kullanır
– 1: Fark basıncı referans değeri 2'yi kullanır

Veri noktası
– BACnet: İkili Değer Nesnesi - Örnek 5
– Modbus: Bit listesi - bit 1 veya kayıt 13

VolflowExh
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: WR
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM
Birim: l/s

Fonksiyon
– Emiş havası debisinin, EASYLAB sisteminin  

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

hesaplamalarında (denge ve referans değerler)  
dikkate alınır.

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 22
– Modbus: Kayıt 41

VolflowSup
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: WR
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM
Birim: l/s

Fonksiyon
– Üfleme havası debisinin, EASYLAB sisteminin  

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

hesaplamalarında (denge ve referans değerler)  
dikkate alınır.

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 23
– Modbus: Kayıt 42

Sunblind
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: WR
Ekipman fonksiyonları: RMF'li RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– Güneşten korumaya/güneşliğe yönelik kontrol  

giriş sinyali, kontrolöre veya adaptör modülüne  
bağlanır.

– DO5 ve DO6 anahtarlama çıkışları  
kullanılacaktır.

– Bu BACnet veya Modbus varsayılanı, yerel oda  
kontrol panelinden gelen diğer varsayılanları  
devre dışı bırakır (override).

Veri noktası
BACnet: Çok Durumlu Değer Nesnesi - Örnek 6
– 1 = Varsayılan yok
– 2 = Güneşlikleri kapa (DO6 anahtarlama  

çıkışını etkinleştirir)
– 3 = Güneşlikleri aç (DO5 anahtarlama çıkışını  

etkinleştirir)
Modbus: Kayıt 38
– 0 = Güneşlikleri kapa
– 1 = Güneşlikleri aç
– 0xFF = Varsayılan yok

COV modu (yalnızca BACnet)
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: WR
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– BACnet kontrol fonksiyonu

Veri noktası
– BACnet: Çok Durumlu Değer Nesnesi -  

Örnek 1
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ModeAct
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, RMF'li RR

Fonksiyon
– Hava debisi kontrolörüne ait mevcut çalışma  

modunun çıkışı
– Çalışma modları hakkında daha fazla bilgi için  

Mod giriş değişkeni açıklamasına bakınız.

Fonksiyon değerleri
– 0 = Varsayılan yok
– 1 = Standart mod
– 2 = Azaltılmış çalışma
– 3 = Artırılmış çalışma
– 4 = Kapalı
– 5 = AÇIK konum

Veri noktası
– BACnet: Çok Durumlu Değer Nesnesi -  

Örnek 3
– Modbus: Kayıt 2

RoomModeAct
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: RMF'li RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– Odanın mevcut çalışma modunun çıkışı
– Çalışma modları hakkında daha fazla bilgi için  

Mod giriş değişkeni açıklamasına bakınız.

Fonksiyon değerleri
– 0 = Varsayılan yok
– 1 = Standart mod
– 2 = Azaltılmış çalışma
– 3 = Artırılmış çalışma
– 4 = Kapalı
– 5 = AÇIK konum

Veri noktası
– BACnet: Çok Durumlu Değer Nesnesi -  

Örnek 4
– Modbus: Kayıt 36

VolflowSet
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, RMF'li RR
Birim: l/s

Fonksiyon
– Hava debisi kontrolörünün hava debisi referans  

değerine ait çıkış

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 1
– Modbus: Kayıt 4

VolflowAct
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, RMF'li RR
Birim: l/s

Fonksiyon
– Hava debisi kontrolörünün hava debisi gerçek  

(geri besleme) değerine ait çıkış

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 2
– Modbus: Kayıt 3

VolTotalExh
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM
Birim: l/s

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.

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 3
– Modbus: Kayıt 7

VolTotalSup
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM
Birim: l/s

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.

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 4
– Modbus: Kayıt 8

VelocitySet
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonu: FH
Birim: m/s

Fonksiyon
– Çeker ocak kontrolörü bir alın hızı transdüseri  

(FH-VS) ile donatıldığında alın hızı referans  
değerine ait çıkış

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 7
– Modbus: Kayıt 6

VelocityAct
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonu: FH
Birim: m/s

Fonksiyon
– Çeker ocak kontrolörü bir alın hızı transdüseri  

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

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 8
– Modbus: Kayıt 5
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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

Erişim hakları:

RD: Okuma
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WireSensorPos
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonu: FH
Birim: %0,5'lik artışlarla yüzde değeri

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

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 9
– Modbus: Kayıt 34

SwitchPos
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
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

Veri noktası
– BACnet: Çok Durumlu Değer Nesnesi -  

Örnek 5 (1 = geçersi durum; 2 = anahtarlama  
kademesi 1; 3 = anahtarlama kademesi 2; 4 =  
anahtarlama kademesi 3)

– Modbus: Kayıt 35 (1 = anahtarlama  
kademesi 1; 2 = anahtarlama kademesi 2; 3 =  
anahtarlama kademesi 3)

PressSet
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: RMF'li RR, RMF'li TAM
Birim: Pa

Fonksiyon
– EASYLAB sisteminde fark basıncı referans  

değerine ait çıkış

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 5
– Modbus: Kayıt 12

PressAct
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: RMF'li RR, RMF'li TAM
Birim: Pa

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.

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 6
– Modbus: Kayıt 11

LocalAlarm
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
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.

Fonksiyon değerleri
– 0 = Yerel alarm yok
– 1 = Yerel alarm

Veri noktası
– BACnet: İkili Değer Nesnesi - Örnek 1 –  

(BIBBS-DS-COVU-B Değer değiştirme  
raporlaması)

– Modbus: Bit listesi - bit 2 veya kayıt 31

SummaryAlarm
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
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

Fonksiyon değerleri
– 0 = Toplu alarm yok
– 1 = Toplu alarm

Veri noktası
– BACnet: İkili Değer Nesnesi - Örnek 2 –  

(BIBBS-DS-COVU-B Değer değiştirme  
raporlaması)

– Modbus: Bit listesi - bit 3 veya kayıt 32

PressAlarm
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
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.

Fonksiyon değerleri
– 0 = Fark basınç alarmı yok
– 1 = Fark basınç alarmı

Veri noktası
– BACnet: İkili Değer Nesnesi - Örnek 3 –  

(BIBBS-DS-COVU-B Değer değiştirme  
raporlaması)

– Modbus: Bit listesi - bit 4 veya kayıt 33
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SystemDevices
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– Tanımlanmış EASYLAB sistem bileşenlerinin  

sayısı

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 21
– Modbus: Kayıt 37

DI1 … DI6 (dijital girişlerin durumu)
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– Kontrolörün veya adaptör modülünün DI1 …  

DI6 arası dijital giriş durumları

Veri noktası
– BACnet: İkili Değer Nesnesi - Örnek 6 (DI1) …  

Örnek 11 (DI6), 0 = etkin, 1 = etkin değil
– Modbus: Kayıt 39 – bit 0 (DI1) … bit 5 (DI6), bit  

ayarlı değil = etkin değil, bit ayarlı = etkin

DO1 … DO6 (dijital çıkışların durumu)
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– Kontrolörün veya adaptör modülünün DO1 …  

DO6 arası dijital çıkışların durumu

Veri noktası
– BACnet: İkili Değer Nesnesi - Örnek 12(DO1)  

… Örnek 17 (DO6), 0 = çıkış etkin değil, 1 =  
çıkış etkin

– Modbus: Kayıt 40 - bit 0 (DO1) … bit 5 (DO6),  
bit ayarlı değil = çıkış etkin değil, bit ayarlı =  
çıkış etkin

Read Device Identification (yalnızca Modbus)
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– Modbus cihazı için durum bilgileri sağlar.

Veri noktası
BACnet : Cihaz Nesnesi açıklamasına bakınız
– Modbus: Cihaz yanıtı
– Byte 0: Slave Address 1-99
– Byte 1: Function Code 0x2B
– Byte 2: MEI-Type 0x0E
– Byte 3: Read Device ID Code 0x01
– Byte 4: Conformity Level 0x01
– Byte 5: More Follows 0x00
– Byte 6: Next Object ID 0x00
– Byte 7: Number of Objects 0x03
– Byte 8: ID: VendorName 0x00
– Byte 9: Obj-Length 9

– Byte 10-18: Obj-Value "TROX GmbH"
– Byte 19 ID: ProductCode 0x01
– Byte 20: Obj-Length 23
– Byte 21-43: Obj-Value "EM-BAC-MOD-01 -  

EASYLAB"
– Byte 44 ID: MajMinRevision 0x02
– Byte 45: Obj-Length 4
– Byte 46-49: Obj-Value "V2.0"

DampPos
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, RMF'li RR
Birim: %0,5'lik artışlarla yüzde değeri

Fonksiyon
– Damper klapesi konumuna ait çıkış¹

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 10
– Modbus: Kayıt 14

DampPosMax_FH
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM
Birim: %0,5'lik artışlarla yüzde değeri

Fonksiyon
– Tam açık damper klapesi ile çeker ocak  

kontrolörünün damper klapesi konumuna ait  
çıkış 1, 2, 4

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

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 11 –  

değer ve olay durumu
– Modbus: Kayıt 15 (değer) ve kayıt 16 (olay  

durumu)

DampPosMin_FH
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM
Birim: %0,5'lik artışlarla yüzde değeri

Fonksiyon
– Az açık damper klapesi ile çeker ocak  

kontrolörünün damper klapesi konumuna ait  
çıkış 1, 2, 5

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

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 12 –  

değer ve olay durumu
– Modbus: Kayıt 17 (değer) ve kayıt 18 (olay  

durumu)
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DampPosMax_RE
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM
Birim: %0,5'lik artışlarla yüzde değeri

Fonksiyon
– Tam açık damper klapesi ile oda emiş havası  

kontrolörünün damper klapesi konumuna ait  
çıkış 1, 2, 4

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

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 13 –  

değer ve olay durumu
– Modbus: Kayıt 19 (değer) ve kayıt 20 (olay  

durumu)

DampPosMin_RE
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM
Birim: %0,5'lik artışlarla yüzde değeri

Fonksiyon
– Az açık damper klapesi ile oda emiş havası  

kontrolörünün damper klapesi konumuna ait  
çıkış 1, 2, 5

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

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 14 –  

değer ve olay durumu
– Modbus: Kayıt 21 (değer) ve kayıt 22 (olay  

durumu)

DampPosMax_TE
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM
Birim: %0,5'lik artışlarla yüzde değeri

Fonksiyon
– Tam açık damper klapesi ile çeker ocağın veya  

oda emiş havası kontrolörünün damper klapesi  
konumuna ait çıkış 1, 3, 4

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

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 15 –  

değer ve olay durumu
– Modbus: Kayıt 23 (değer) ve kayıt 24 (olay  

durumu)

DampPosMin_TE
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM
Birim: %0,5'lik artışlarla yüzde değeri

Fonksiyon
– Az açık damper klapesi ile çeker ocağın veya  

oda emiş havası kontrolörünün damper klapesi  
konumuna ait çıkış 1, 3, 5

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

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 16 –  

değer ve olay durumu
– Modbus: Kayıt 25 (değer) ve kayıt 26 (olay  

durumu)

DampPosMax_RS
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM
Birim: %0,5'lik artışlarla yüzde değeri

Fonksiyon
– Tam açık damper klapesi ile oda üfleme havası  

kontrolörünün damper klapesi konumuna ait  
çıkış 1, 4

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 17 –  

değer ve olay durumu
– Modbus: Kayıt 27 (değer) ve kayıt 28 (olay  

durumu)

DampPosMin_RS
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM
Birim: %0,5'lik artışlarla yüzde değeri

Fonksiyon
– Az açık damper klapesi ile oda üfleme havası  

kontrolörünün damper klapesi konumuna ait  
çıkış 1, 5

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 18 –  

değer ve olay durumu
– Modbus: Kayıt 29 (değer) ve kayıt 30 (olay  

durumu)
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1 nvoDampPosXX_XX damper klapesi konumları,  
%0 (kapalı) ve %100 (açık) arasında bir yüzde  
değeri ile aktarılır.
2 nvoDampPosMax_FH, nvoDampPosMin_FH ile  
birlikte nvoDampPosMax_RE ve  
nvoDampPosMin_RE çıkış değerleri, çeker ocak  
emiş havası ve oda emiş havası olmak üzere ayrı  
emiş havası sistemlerinde (2 fan) damper klapesi  
konumlarının değerlendirilmesine yöneliktir.
3 nvoDampPosMax_TE ve nvoDampPosMin_TE  
çıkış değerleri, çeker ocak ve oda emiş havası için  
emiş havası sisteminde (1 fan) damper klapesi  
konumlarının değerlendirilmesine yöneliktir.
4 nvoDampPosMax_XX damper klapesi  
konumlarına ait durum bilgileri
– Olay durumu = 0: Tüm damper klapeleri  

standart çalışma modunda Devre dışı bırakma  
(override) mümkün

– Olay durumu = –1 (FF): Tüm damper klapeleri  
AÇIK modda (özel çalışma modu,  
değer = %100) Devre dışı bırakma (override)  
mümkün değil

– Olay durumu = 1: En az bir damper klapesi  
AÇIK modda (özel çalışma modu)

5 nvoDampPosMin_XX damper klapesi  
konumlarına ait durum bilgileri
– Olay durumu = 0: Tüm damper klapeleri  

standart çalışma modunda Devre dışı bırakma  
(override) mümkün

– Olay durumu = –1 (FF): Tüm damper klapeleri  
kapalı modda (özel çalışma modu, değer  
= %0). Devre dışı bırakma (override) mümkün  
değil

– Olay durumu = 1:1 En az bir damper klapesi  
kapalı modda (özel çalışma modu)

 

Genişletme modülleri
Detaylar

08/2012 – DE/tr

EM-BAC-MOD-01

2
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Genişletme modülleri
Teknik şartname EM-BAC-MOD-01

08/2012 – DE/tr

2

Genişletme modülü, odaları veya bağımsız hava  
debisi kontrolörlerini merkezi bina yönetim  
sistemine bağlamak amacıyla EASYLAB temel  
bileşenlerine (TCU3 kontrolörü veya TAM adaptör  
modülü) BACnet veya Modbus arayüzü ilave eder.
Genişletme modülü içinde BACnet MS/TP veya  
Modbus RTU (anahtarlama) için kullanılabilen  
EIA-485 arayüzü, iletişim parametrelerini girme  
anahtarı, aygıt yazılımını güncelleme bağlantısı ve  
gösterge ışıkları bulunur.

Özel nitelikler
– Kuruluma hazır olup ana baskılı devre kartına  

kolayca bağlanabilir.
– EIA-485 BACnet MS/TP ve Modbus RTU  

ağlarına yönelik arayüz
– BACnet Protokolü Revizyon 12.0
– Yalnızca standart BACnet nesneleri veya  

Modbus kayıtları iletişim için kullanılır.
– EASYLAB kontrolörüne ya da farklı fonksiyonel  

profillere sahip EASYLAB odasına ait veri  
arayüzü

– Ağ adreslerini ve iletişim parametrelerini girmek  
için kullanılan donanım anahtarı (iletişim  
yazılımı gerekmez)

Teknik bilgiler
– İletişim arayüzü: EIA-485 standardı
– Protokol: BACnet MS/TP standart rev. 12 veya  

Modbus RTU
– Veri aktarım hızları: BACnet: 9600, 19200,  

38400, 76800 baud, Modbus: 9600, 19200,  
38400, 57600 baud

– Veri güvenliğe ait eşik denetimleri: yok, tek, çift
– Yapılandırılabilir ağ adresleri: 01 … 99
– Çalışma sıcaklığı 0 ila 50 °C arası
– IEC koruma sınıfı: III (korumalı ekstra alçak  

gerilim)
– Koruma seviyesi: IP 20
– EC uygunluğu: 2004/108/EG'ye göre  

Elektromanyetik Uyumluluk

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
– Kontrolörlerin sayısı
– Hava debilerinin entegrasyonu

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)
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Standart metin



TAM EASYLAB adaptör  
modülü

EASYLAB TCU3 kon trolörü

08/2012 – DE/tr

Genişletme modülleri
EM-TRF

2

TCU3 Tipi EASYLAB kontrolörlerinin ve TAM Tipi adaptör modüllerinin 230 V  
şebekeye doğrudan bağlantısına yönelik genişletme modülü

 ■ 230 V besleme voltajı bağlantısına yönelik çift sıralı klemens blokları
 ■ Ana baskılı devre kartına kablolu fiş bağlantısı
 ■ Genişletme modülü, EASYLAB temel bileşeniyle gövde içine takılıdır.

EM-TRF 2.3 –

X XEM-TRF testregistrierung

K6 – 2.3 – 43

EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısına yönelik



Genişletme modülleri
Genel bilgiler

08/2012

EM-TRF

 – DE/tr

2

Tip

EM-TRF Genel bilgiler 2.3 – 44
Teknik şartname 2.3 – 46

Uygulama
– EASYLAB sistemine yönelik EM-TRF Tipi  

genişletme modülü
– EASYLAB temel bileşenlerinin  

(TCU3 kontrolörü veya TAM adaptör modülü)  
230 V AC besleme voltajına (şebekeye)  
bağlantısına yönelik

– Temel bileşen ve bağlı modüllere ait güç  
kaynağı

– Fabrika montajlı ya da EASYLAB temel bileşeni  
gövdesinde iyileştirmeye yönelik

Özel nitelikler
– Kuruluma hazır olup ana baskılı devre kartına  

kolayca bağlanabilir.
– 230 V AC besleme voltajı bağlantısına yönelik  

çift sıralı klemens blokları
– Bağlantı fişi kullanarak genişletme modülünün  

ve EASYLAB ana baskılı devre kartının basit  
elektriksel bağlantısı

– EM-LIGHT genişletme modülü ile birlikte  
anahtarla çalışan çeker ocak aydınlatmasının  
basit kablolaması

Parçalar ve özellikleri
– Şebeke transformatörü 230 V AC (primer),  

24 V AC (sekonder)
– Modülü EASYLAB ana baskılı devre kartına  

bağlamak için kullanılan baskılı devre kartı  
soketli konektörü

Konstrüksiyon özellikleri
– EASYLAB ana baskılı devre kartı ve gövde ile  

uyumlu baskılı devre kartı ve tespit noktaları
– Vidalarla sabitleme
– Sadece 230 V besleme voltajı bağlantısına  

yönelik çift sıralı klemens blokları

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

montajlı
– İyileştirme projeleri için: Genişletme modülünü  

ana gövdeye monte edin.
– EASYLAB TCU3 kontrolörü veya TAM adaptör  

modülü, genişletme modüllerini otomatik olarak  
tanımlar.

 

Temel bilgiler ve tanımlar 2.7 – 1

Sayfa

K6 – 2.3 – 44

Tanım

Teknik bilgiler Besleme voltajı 230 V AC ± %10, 50/60 Hz

Güç tüketimi

Tüm genişletme modülleri ile bir kontrolör için 40 VA'ya kadar; kontrol paneli ile bir çeker ocak  
kontrolörü için 35 VA'ya kadar; kontrol paneli ile bir oda kontrolörü için 33 VA'ya kadar; kontrol  

paneli olmadan bir oda kontrolörü için 29 VA'ya kadar; bir EASYLAB TAM adaptör modülü için  
9 VA'ya kadar

Primer sigorta 50 mA yavaş atmalı, 250 V
Çift sıralı klemensler En çok 2,5 mm² kablo kesit alanı
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
Ağırlık 1,3 kg



Genişletme modülleri
Genel bilgiler

08/2012 – DE/tr

EM-TRF

2
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Fonksiyon

Sipariş kodu

Her eklenti elemanı, VAV  
terminal ünitesinin sipariş  
koduyla tanımlanmalıdır.

İyileştirmeye yönelik EM-TRF tipi genişletme modülü

  EM-TRF  

İyileştirme mümkündür.

EM-TRF

①①

③

②

① Primer sigorta
② Besleme voltajına ait bağlantı klemensleri
③ Modülü ana baskılı devre kartına bağlamak için  

kullanılan baskılı devre kartı soketli konektörü

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

  ELAB  /  ...  /  T...  /  ...  



Genişletme modülleri
Teknik şartname

08/2012

EM-TRF

 – DE/tr

2

Doğrudan 230 V AC besleme voltajına  
bağlanabilen EASYLAB temel bileşene  
(TCU3 kontrolörü veya TAM adaptör modülü) ait  
genişletme modülü Genişletme modülünün içinde  
sekonder voltajı (24 V) kontrolörün ve ona bağlı  
genişletme modüllerinin besleme voltajına eşit  
olduğu bir transformatör bulunur.

Özel nitelikler
– Kuruluma hazır olup ana baskılı devre kartına  

kolayca bağlanabilir.
– 230 V AC besleme voltajı bağlantısına yönelik  

çift sıralı klemens blokları
– Bağlantı fişi kullanarak genişletme modülünün  

ve EASYLAB ana baskılı devre kartının basit  
elektriksel bağlantısı

– EM-LIGHT genişletme modülü ile birlikte  
anahtarla çalışan çeker ocak aydınlatmasının  
basit kablolaması

Teknik bilgiler
– Besleme voltajı: 230 V AC ± %10, 50/60 Hz
– Güç tüketimi: Tüm genişletme modülleri ile bir  

kontrolör için 40 VA'ya kadar; kontrol paneli ile  
bir çeker ocak kontrolörü için 35 VA'ya kadar;  
kontrol paneli ile bir oda kontrolörü için  33 VA'ya 
kadar; kontrol paneli olmadan bir oda  
kontrolörü için 29 VA'ya kadar; bir EASYLAB  
TAM adaptör modülü için 9 VA'ya kadar

– Çift sıralı klemensler: En çok 2,5 mm² kablo  
kesit alanı

– Koruma seviyesi: IP 20
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Standart metin



TAM EASYLAB adaptör  
modülü

EASYLAB TCU3 kon trolörü

08/2012 – DE/tr

Genişletme modülleri
EM-TRF-USV

2

TCU3 Tipi EASYLAB kontrolörlerinin ve TAM Tipi adaptör modüllerinin kesintisiz güç  
kaynağı dâhil 230 V şebekeye doğrudan bağlantısına yönelik genişletme modülü

 ■ 230 V besleme voltajı bağlantısına yönelik çift sıralı klemens blokları
 ■ Ana baskılı devre kartına kablolu fiş bağlantısı
 ■ Genişletme modülü, EASYLAB temel bileşeniyle gövde içine takılıdır.
 ■ Bağlı modüllere ait kesintisiz güç kaynağı
 ■ Şarj durumu göstergesine sahip entegre batarya şarj olma elektroniği
 ■ Güç kesintisi, EASYLAB kontrol panellerine sinyal olarak gönderilir.
 ■ Güç kesintisi durumunda kontrolörün faaliyeti tanımlanabilir.

EM-TRF-USV 2.3 –

X XEM-TRF-USV testregistrierung
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EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz  
güç kaynağı için



Genişletme modülleri
Genel bilgiler EM-TRF-USV
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Tip

EM-TRF-USV Genel bilgiler 2.3 – 48
Teknik şartname 2.3 – 51

Uygulama
– EASYLAB sistemine yönelik EM-TRF-USV Tipi  

genişletme modülü
– EASYLAB temel bileşenlerinin  

(TCU3 kontrolörü veya TAM adaptör modülü)  
230 V AC besleme voltajına (şebekeye)  
bağlantısına yönelik

– Temel bileşen ve bağlı modüllere ait güç  
kaynağı

– Batarya takımı, şebeke güç kesintisi  
durumunda bile kesintisiz güç sağlar.

– Güç kesintisi durumunda bile kontrol ve/veya  
alarm sinyalizasyonu

– Fabrika montajlı ya da EASYLAB temel bileşeni  
gövdesinde iyileştirmeye yönelik

Kullanışlı ilaveler
– EasyConnect: EASYLAB bileşenlerini devreye  

alma ve tanılama için kullanılan yapılandırma  
yazılımı

Temel bilgiler ve tanımlar 2.7 – 1

Sayfa

K6 – 2.3 – 48

Tanım

EM-TRF-USV genişletme modülüne sahip TCU3 temel bileşeni

②

③

④

①

① EASYLAB temel bileşeni; örneğin TCU3 kontrolörü
② EM-TRF-USV genişletme modülü

③ Batarya takımı (kesintisiz güç kaynağı)
④ Hava terminal ünitesi; örneğin TVLK



Genişletme modülleri
Genel bilgiler

08/2012 – DE/tr

EM-TRF-USV

2

Özel nitelikler
– Kuruluma hazır olup ana baskılı devre kartına  

kolayca bağlanabilir.
– 230 V AC besleme voltajı bağlantısına yönelik  

çift sıralı klemens blokları
– Bağlantı fişi kullanarak genişletme modülünün  

ve EASYLAB ana baskılı devre kartının basit  
elektriksel bağlantısı

– EM-LIGHT genişletme modülü ile birlikte  
anahtarla çalışan çeker ocak aydınlatmasının  
basit kablolaması

– Yavaş şarj, deşarj koruması ve ters voltaj  
korumasına sahip akıllı şarj kontrolörü

– Çalışma durumu gösterge ışığı
– Güç kesintisi durumunda kontrollü karşılık  

tanımlanabilir (EM-TRF-USV genişletme  
modülüne sahip EASYLAB TCU3).

– Güç kesintisi durumunda: Kontrol paneli  
üzerinde görsel sinyalizasyon; ayarlanabilir  
alam sinyalizasyonu

Parçalar ve özellikleri
– Şebeke transformatörü 230 V AC (primer),  

24 V AC (sekonder)
– Yavaş şarj, deşarj koruması ve ters voltaj  

korumasına sahip akıllı şarj kontrolörü
– Çalışma durumu gösterge ışığı
– Modülü EASYLAB ana baskılı devre kartına  

bağlamak için kullanılan baskılı devre kartı  
soketli konektörü

Konstrüksiyon özellikleri
– EASYLAB ana baskılı devre kartı ve gövde ile  

uyumlu baskılı devre kartı ve tespit noktaları
– Vidalarla sabitleme
– Sadece 230 V besleme voltajı bağlantısına  

yönelik çift sıralı klemens blokları

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

montajlı
– İyileştirme projeleri için: Genişletme modülünü  

ana gövdeye monte edin, batarya takımını takın  
ve genişletme modülüne bağlayın.

– EASYLAB TCU3 kontrolörü veya TAM adaptör  
modülü, genişletme modüllerini otomatik olarak  
tanımlar.

– Gerekirse, güç kesintisi durumunda  
EasyConnect yapılandırma yazılımını  kullanarak 
karşılık hareketini ve gerekli alarm  davranışını 
düzenleyin.
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Teknik bilgiler Besleme voltajı 230 V AC ± %10, 50/60 Hz
Primer sigorta 50 mA yavaş atmalı, 250 V

Güç tüketimi

Tüm genişletme modülleri ile bir kontrolör için 40 VA'ya kadar; kontrol paneli  
ile bir çeker ocak kontrolörü için 35 VA'ya kadar; kontrol paneli ile bir oda  

kontrolörü için 33 VA'ya kadar; kontrol paneli olmadan bir oda kontrolörü için  
29 VA'ya kadar; bir EASYLAB TAM adaptör modülü için 9 VA'ya kadar

Güç kesintisi durumundaki çalışma
Kontrol paneline sahip bir kontrolör (TCU3 veya TAM), yaklaşık 4,5 saat  kadar 

standart çalışma sağlanacaktır; tanımlı damper klapesi konumları ve  güç 
kesintisi sinyalizasyonu yaklaşık 6 saat kadar sağlanacaktır.

Batarya takımı şarjı 1500 mAh
Batarya ömrü 4 yıla kadar; yavaş şarj etmeden saklandığında ise 6 ay
Çift sıralı klemensler En çok 2,5 mm² kablo kesit alanı
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

Ağırlık 2.4 kg (batarya takımı için 1,1 kg dâhil)



Genişletme modülleri
Genel bilgiler EM-TRF-USV

08/2012 – DE/tr

2

K6 – 2.3 – 50

Fonksiyon

Sipariş kodu

Her eklenti elemanı, VAV  
terminal ünitesinin sipariş  
koduyla tanımlanmalıdır.

İyileştirmeye yönelik EM-TRF-USV tipi genişletme modülü

  EM-TRF-USV  

İyileştirme mümkündür.

EM-TRF-USV

①①

⑦

⑥

④

③

②

⑤

⑧

① Primer sigorta
② Besleme voltajına ait bağlantı klemensleri
③ Çalışma durumu gösterge ışığı
④ Modülü ana baskılı devre kartına bağlamak için  

kullanılan baskılı devre kartı soketli konektörü
⑤ Batarya takımı soketi
⑥ Batarya takımı
⑦ Montaj elemanı
⑧ Bağlantı kablosu

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

  ELAB  /  ...  /  U...  /  ...  



Genişletme modülleri
Teknik şartname

08/2012 – DE/tr

EM-TRF-USV

2

Doğrudan 230 V AC besleme voltajına  
bağlanabilen EASYLAB temel bileşene  
(TCU3 kontrolörü veya TAM adaptör modülü) ait  
genişletme modülü Genişletme modülünün içinde  
sekonder voltajı (24 V) kontrolörün ve ona bağlı  
genişletme modüllerinin besleme voltajına eşit  
olduğu bir transformatör bulunur.
Güç kesintisi durumunda tanımlı fonksiyonların  
sürdürülmesini sağlayan bir batarya takımı  
aracılığıyla kesintisiz güç kaynağı (UPS)

Özel nitelikler
– Kuruluma hazır olup ana baskılı devre kartına  

kolayca bağlanabilir.
– 230 V AC besleme voltajı bağlantısına yönelik  

çift sıralı klemens blokları
– Bağlantı fişi kullanarak genişletme modülünün  

ve EASYLAB ana baskılı devre kartının basit  
elektriksel bağlantısı

– EM-LIGHT genişletme modülü ile birlikte  
anahtarla çalışan çeker ocak aydınlatmasının  
basit kablolaması

– Yavaş şarj, deşarj koruması ve ters voltaj  
korumasına sahip akıllı şarj kontrolörü

– Çalışma durumu gösterge ışığı
– Güç kesintisi durumunda kontrollü karşılık  

tanımlanabilir (EM-TRF-USV genişletme  
modülüne sahip EASYLAB TCU3).

– Güç kesintisi durumunda: Kontrol paneli  
üzerinde görsel sinyalizasyon; ayarlanabilir  
alam sinyalizasyonu

Teknik bilgiler
– Besleme voltajı: 230 V AC ± %10, 50/60 Hz
– Güç tüketimi: Tüm genişletme modülleri ile bir  

kontrolör için 40 VA'ya kadar; kontrol paneli ile  
bir çeker ocak kontrolörü için 35 VA'ya kadar;  
kontrol paneli ile bir oda kontrolörü için  33 VA'ya 
kadar; kontrol paneli olmadan bir oda  
kontrolörü için 29 VA'ya kadar; bir EASYLAB  
TAM adaptör modülü için 9 VA'ya kadar

– Güç kesintisi durumundaki çalışma: Kontrol  
paneline sahip bir kontrolör (TCU3 veya TAM),  
yaklaşık 4,5 saat kadar standart çalışma  
sağlanacaktır; tanımlı damper klapesi  konumları 
ve güç kesintisi sinyalizasyonu  yaklaşık 6 saat 
kadar sağlanacaktır.

– Batarya takımı şarj olma: 1500 mA
– Batarya ömrü: en çok 4 yıl
– Çift sıralı klemensler: En çok 2,5 mm² kablo  

kesit alanı
– Koruma seviyesi: IP 20
 

K6 – 2.3 – 51

Standart metin
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2
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Notlar



EM-AUTOZERO içeren  
EASYLAB kontrolörü

08/2012 – DE/tr

Genişletme modülleri
EM-AUTOZERO

2

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



Genişletme modülleri
Genel bilgiler

08/2012 – DE/tr

EM-AUTOZERO

2

K6 – 2.3 – 55

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...  /  ...  



Genişletme modülleri
Teknik şartname EM-AUTOZERO

08/2012 – DE/tr

2

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



Işıkları açıp kapama  
yarayan kontrol paneli  
üzerindeki düğmeler

Aydınlatmaya yönelik  
bağlantı soketi

08/2012

①

 – DE/tr

Genişletme modülleri
EM-LIGHT

2

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



Genişletme modülleri
Genel bilgiler

08/2012

EM-LIGHT

 – DE/tr

2

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



Genişletme modülleri
Genel bilgiler

08/2012 – DE/tr

EM-LIGHT

2

K6 – 2.3 – 59

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  /  ...  



Genişletme modülleri
Teknik şartname

08/2012

EM-LIGHT

 – DE/tr

2

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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Sensör sistemleri
VS-TRD Tipi

2

Çeker ocaklardan emiş havası debilerinin değişken ve isteğe bağlı kontrolü için alın  
hızı transdüseri

 ■ Alın hızının temassız ölçümü sayesinde aşınmaya maruz kalmaz.
 ■ Dikey veya yatay sürgülü kapaklara sahip çeker ocaklar için
 ■ Isıl yüklerin otomatik olarak tespiti
 ■ Çeker ocağın kubbesine delinmiş bir deliğin içine kolayca kurulum, art arda  

çoklu çeker ocaklara da yöneliktir.
 ■ Tak-çalıştır kablo
 ■ Ölçüm aralığı 0 – 1 m/s

Transdüserin ilave uygulama alanı
 ■ TFM-2/TPM izleme cihazları ile alın hızını izlemek için

VS-TRD 2.4 –

X XVS-TRD testregistrierung

K6 – 2.4 – 1

EASYLAB ve TCU-LON-II çeker ocak kontrolörleri için



Sensör sistemleri
Genel bilgiler

08/2012

VS-TRD

 – DE/tr

2

Tip

VS-TRD Genel bilgiler 2.4 – 2
Teknik şartname 2.4 – 5

Uygulama
– LABCONTROL sistemi için VS-TRD Tipi alın  

hızı transdüseri
– İsteğe bağlı olarak çeker ocaklardan hava  

debilerinin değişken kontrolü için
– EASYLAB TCU3 kontrolörüne, TCU-LON-II  

kontrolörüne ya da TFM-2-TPM izleme  
sistemlerine bağlantı

– Çeker ocağın tüm sürgülü kapaklarının dikkate  
alınması

– Dikey veya yatay sürgülü kapaklara sahip çeker  
ocaklara ve de iki tarafında sürgülü kapak  
bulunan çeker ocaklara yönelik

– Laboratuarda çalışan kişiler için artırılmış  
güvenlik

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

Kullanışlı ilaveler
– CAB-TRD: VS-TRD alın hızı transdüseri için 5 m  

tak-çalıştır uzatma kablosu
– EasyConnect: EASYLAB bileşenlerini devreye  

alma ve tanılama için kullanılan yapılandırma  
yazılımı

– MConnect: TFM/TPM Tipi izleme cihazları ve  
TCU-LON-II'nin devreye alınması ve  
tanılamasına yönelik yapılandırma yazılımı

Özel nitelikler
– Sürgülü kapak mesafesine bağlı olarak isteğe  

göre çeker ocak kontrolü
– Dikey veya yatay sürgülü kapaklar ile birlikte  

çeker ocak üzerindeki her iki sürgülü kapaklar  
için alın hızının kaydedilmesi

– Alın hızının temassız ölçümü sayesinde  
aşınmaya maruz kalmaz.

– Alın hızı ve hava debisinin kaskadlı şekilde  
kontrolünden dolayı ayarlanan hava debisi  
aralığı için sabit alın hızı (tipik olarak 0,5 m/s)

– Otomatik hava debisi artışından dolayı ısıl  
yüklerini tespiti ve güvenli şekilde dağıtımı

Parçalar ve özellikleri
– Gövdeyi sensör tüpüne kolayca monte etme  

imkânı
– Entegre sıcaklık telafisine sahip hassas  

elektronik devre
– Kalorimetrik prensibini kullanan alın hızının  

temassız ölçümü; aşınmaya maruz değil

Konstrüksiyon özellikleri
– Çeker ocaklara kolayca montaj
– Konik sensör tüpü, çeker ocağın kubbesine  

delinmiş 21 – 22,5 mm arası bir deliğin içine  
sokulur.

– 3 m tak-çalıştır bağlantı kablosu

Malzemeler ve yüzeyler
– Plastik gövde, siyah

Montaj ve devreye alma
– Bir tavan difüzörünün yanına monte  

edilmeyecektir.  
– Basınçlı tavan boşluklarının içine monte  

edilmeyecektir.
– Erişim sağlanmalıdır.
– EASYLAB TCU3 kontrolörü: Kontrolör, alın hızı  

transdüserini otomatik olarak tanır (FH-VS  
ekipman fonksiyonu).

– TCU-LON-II kontrolörü: Kontrolör, alın hızı  
transdüserini otomatik olarak tanır (FH ekipman  
fonksiyonu).

– TFM-2 izleme sistemi: MConnect yapılandırma  
yazılımını kullanarak alın hızı transdüserini  
entegre edin.

– Gerekirse yapılandırma yazılımını kullanarak  
projeye özgü uyarlamaları yapın.

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

kontrol sistemi EN 14175'ye uygundur.
 

Temel bilgiler ve tanımlar 2.7 – 1

Sayfa

K6 – 2.4 – 2

Tanım

VS-TRD Tipi alın hızı  
transdüseri

Teknik bilgiler Besleme voltajı Kontrolörden 24 V AC/DC
Ölçüm aralığı 0 – 1 m/s
Gerçek (geri besleme) değer çıkış sinyali 2 – 10 V DC
Çalışma sıcaklığı 15 – 40 °C
IEC koruma sınıfı III (korumalı ekstra alçak gerilim)
Koruma seviyesi IP 20
EC uygunluğu 2004/108/EG'ye göre Elektromanyetik Uyumluluk



Sensör sistemleri
Genel bilgiler

08/2012 – DE/tr

VS-TRD

2

Fonksiyonel tanım
Alın hızı, ısıtılmış bir dirençli bağlantı terminali  
kullanarak ölçülür ve direnç değişim prensibine  
dayanmaktadır; bu temassız bir ölçüm olduğu için  
aşınmaya tabi değildir. Alın hızı sensörü, hava  
akışının ölçüldüğü bypass açıklığının için  
yerleştirilir. Bu hava akışı, çeker ocağa ait tüm  
sürgülü kapakların alın hızına eşittir. Dolayısıyla  
alın hızı transdüseri, hem dikey hem de yatay  
sürgülü kapaklar için kullanılabilir.

Çeker ocak kontrolü için VS-TRD
– EASYLAB TCU3 kontrolörü: FH-VS ekipman  

fonksiyonu
– TCU-LON-II kontrolörü: FH ekipman fonksiyonu

Kaskadlı kontrol geçerli olduğu için alın hızı,  
ayarlanan minimum ve maksimum hava debileri  
arasında bulunduğu hava debisine dayanarak  
sabit tutulur.

Sürgülü kapağının açılması, alın hızının  
azalmasına yol açar. Çeker ocak kontrolörü, hava  
debisini artırır. Odadan çeker ocağa yeterli  
miktarda hava transferi temin edilmiş olur (ve  
çalışmanın emniyetli korunur).
Çeker ocağı kapatılması, alın hızını sabit tutacak  
şekilde hava debisinin azalmasına yol açar.  
Minimum hava debisi, çeker ocağın yeterli  
miktarda boşalmayı temin eder.

İzleme için VS-TRD
– TFM-2 izleme sistemi

Alın hızı izlenir. Alın hızı, belli bir sınırın üstünde  
veya altındaysa kontrol paneli üzerinde bir alarm  
verilir. Alarmın tipi ve sınırlar tanımlanabilir.
 

Fonksiyon

K6 – 2.4 – 3

Fonksiyon

Sipariş kodu

Her eklenti elemanı, VAV  
terminal ünitesinin sipariş  
koduyla tanımlanmalıdır.

İyileştirmeye ya da parça değiştirmeye yönelik VS-TRD transdüseri

  VS – TRD  

İyileştirme mümkündür.

Sürgülü kapak açık.  
Düşük alın hızı

Sürgülü kapak  
kapalı. Yüksek alın  
hızı

FH-VS (EASYLAB) ve FH (TCU-LON-II) için  
kontrol şeması

①

②

1

0.5

00

v [m/s]

min

mₐₓ



OpenClosed
Sash

① Hava debisi
② Alın hızı

ELAB (EASYLAB kontrolörü) kontrol  
bileşenleri, TCU-LON-II TMA kontrolörü, FH  
ekipman fonksiyonu çeker ocak kontrolüne  
sahip TMB için sipariş kodu detayı

  ELAB  /  FH – VS  /  ...  
  TM*  /  FH  /  ...  



Sensör sistemleri
Genel bilgiler

08/2012

VS-TRD

 – DE/tr

2

K6 – 2.4 – 4

Boyutlar

Montaj ve devreye alma Alın hızı transdüserinin (FH-VS, FH) ölçüm  
konumu

①

②

③

① Bağlantı boğazı; örneğin TVLK Tipi bir VAV terminal  
ünitesini bağlamak için

② Çeker ocağın kubbesi
③ VS-TRD'nin olası montaj konumu

VS-TRD'nin ölçülendirilmiş çizimi
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①

②

① 3 m bağlantı kablosu ② 21 – 22.5 mm çeker ocak kubbesine delinmiş deliğin  
çapı



Sensör sistemleri
Teknik şartname
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VS-TRD

2

LABCONTROL sistemine yönelik elektronik  
transdüser, çeker ocaklarda alın hızını ölçmek için  
kullanılır.
Dikey veya yatay sürgülü kapaklara sahip çeker  
ocaklara uygundur.
Temassız ölçüm, aşınmaya maruz kalmaz.
Alın hızıyla orantılı olan 0 – 10 V DC voltaj sinyali  
verilir. Transdüser bir çeker ocak kontrolörüne  
bağlıysa hava debisi isteğe göre kontrol edilir.  
Transdüser bir izleme sistemine bağlıysa alın  
hızının ayarlanan maksimum ve minimum  
değerlerinden daha yüksek veya düşük olması  
durumunda bir alarm verilir.
Çeker ocak kubbesine kolayca monte edilir.

Özel nitelikler
– Sürgülü kapak mesafesine bağlı olarak isteğe  

göre çeker ocak kontrolü
– Dikey veya yatay sürgülü kapaklar ile birlikte  

çeker ocak üzerindeki her iki sürgülü kapaklar  
için alın hızının kaydedilmesi

– Alın hızının temassız ölçümü sayesinde  
aşınmaya maruz kalmaz.

– Alın hızı ve hava debisinin kaskadlı şekilde  
kontrolünden dolayı ayarlanan hava debisi  
aralığı için sabit alın hızı (tipik olarak 0,5 m/s)

– Otomatik hava debisi artışından dolayı ısıl  
yüklerini tespiti ve güvenli şekilde dağıtımı

Malzemeler ve yüzeyler
– Plastik gövde, siyah

Teknik bilgiler
– Besleme voltajı> 24 V DC, kontrolörden
– Ölçüm aralığı 0 – 1 m/s
– Çıkış: Gerçek (geri besleme) değer sinyali:  

2 – 10 V
– Koruma seviyesi: IP 20
 

K6 – 2.4 – 5

Standart metin
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K6 – 2.4 – 6

Notlar
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Sensör sistemleri
DS-TRD-01 Tipi

2

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

DS-TRD-01 2.4 –

X XDS-TRD-01 testregistrierung

K6 – 2.4 – 7

EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik



Sensör sistemleri
Genel bilgiler

08/2012

DS-TRD-01

 – DE/tr
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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



Sensör sistemleri
Genel bilgiler
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DS-TRD-01

2

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

K6 – 2.4 – 9

DS-TRD-01 sürgülü kapak mesafe sensörü

①

②

③

④

⑤

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

FH-DS için kontrol şeması

①

②
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① Hava debisi
② Alın hızı

FH-DV için kontrol şeması

①

②
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OpenClosed
Sash

① Hava debisi
② Alın hızı
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K6 – 2.4 – 10

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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K6 – 2.4 – 11

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

① ② ③

21
00

 m
m

21
00

  
  

 –
  

  
  

35
0 

m
m

17
50

  
  

 –
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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
 

K6 – 2.4 – 13

Standart metin
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K6 – 2.4 – 14

Notlar
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Tip: Fark basınç transdüserleri

2

EASYLAB TCU3 kontrolörleri veya LABCONTROL TCU-LON-II kontrolörleri ile  
birlikte odanın veya kanal basıncının kontrolü için statik ölçüm prensibine dayanan  
fark basınç transdüserleri

 ■ Hava ve agresif olmayan ortamlara uygun
 ■ Laboratuarlarda, eczacılık ve yarı-iletken endüstrilerindeki temiz odalarda,  

ameliyathanelerde, yoğun bakım ünitelerinde ve çok zorlu kontrol şartlarına  
sahip ofislerde kullanmaya yöneliktir.

 ■ GMP şartlarını karşılayan kalibrasyon sertifikalı konstrüksiyon türleri

Fark basınç transdüseri 2.4 –

X XFark basınç transdüseri testregistrierung

K6 – 2.4 – 15

EASYLAB ve TCU-LON-II ile birlikte fark basıncının 
kay dedilmesi ve kontrol edilmesine yönelik 



Sensör sistemleri
Genel bilgiler Fark basınç transdüseri
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Tip

Fark basınç transdüseri Genel bilgiler 2.4 – 16
Sipariş kodu 2.4 – 18
Özel bilgiler – DPS 2.4 – 19
Özel bilgiler – 699 2.4 – 20
Özel bilgiler – GB604 2.4 – 21
Teknik şartname 2.4 – 22

Uygulama
– LABCONTROL sistemine yönelik fark basınç  

transdüseri
– EASYLAB TCU3 kontrolörleri veya TCU-LON-II  

ile birlikte oda veya kanal basıncının kontrolü  
içindir.

– TPM izleme sistemleri ile birlikte oda ve kana  
basıncının izlenmesine yöneliktir.

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

Temel bilgiler ve tanımlar 2.7 – 1

Sayfa

K6 – 2.4 – 16

Türler

Ürün örnekleri

Tanım

GB 604 MF fark basınç transdüseri

DPS fark basınç transdüseri 699 fark basınç transdüseri
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Genel bilgiler
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Fark basınç transdüseri

2

Türler
– DPS50: Ölçüm aralığı ± 50 Pa
– DPS100: Ölçüm aralığı ± 100 Pa
– 699: Ölçüm aralığı ± 50 ya da ± 100 Pa
– 699-LCD: Ölçüm aralığı ± 50 ya da ± 100 Pa,  

fark basınç ekranlı
– GB404: Ölçüm aralığı ± 100 Pa
– GB604-CAL: Ölçüm aralığı ± 100 Pa, GMP (İyi  

Üretim Uygulamaları) şartlarını karşılayan  
kalibrasyon sertifikalı

– Referans değerin üzerinde/altında yeterli bir  
ölçüm aralığı seçin.

Montaj ve devreye alma
– Uygun bir montaj yeri (stabil basınca sahip  

referans oda) seçin.
– Yeterli miktarda kanal kesit alanı ve ölçüm  

tüplerinin dikkatlice yerleştirilmesini sağlayın.
– Fark basınç transdüserini kontrolöre veya  

izleme sistemine bağlayın.
– EASYLAB TCU3 kontrolörü veya TCU- 

LON II'den voltaj sağlayın (fark basınç  
transdüserine ait besleme voltajı, kontrolör  
tarafından sağlanan besleme voltajına eşit  
olmalıdır).

– Sensörün ısınma süresini dikkate alın.
– Sensörü transformatörler, vericiler, motorlar  

veya ısı kaynakları gibi girişim kaynaklarının  
yanına kurmayın.

– Şoklar veya titreşim çıkış sinyali bozabileceği  
için stabil bir kurulum yeri seçin.

– Bağlantılar aşağıya doğru olmak üzere kurulum  
dikey olmalıdır; bu montaj konumu, kalibrasyon  
için fabrika kurulumuna karşılık gelir ayrıca  
basınç tüplerinden yoğuşma suyunun girmesini  
önler.

– Sıfır noktası kalibrasyonu gereklidir.

Bakım
– Yılda bir kez sıfır noktası kalibrasyonu önerilir.
 

Fonksiyonel tanım
Statik fark basınç transdüserleri, statik fark basınç  
ölçüm prensibine göre iş görür. Sensör, bir  
diyaframla ayrılan iki odadan (biri pozitif basınç ve  
diğeri negatif basınç için) oluşan bir silindirdir. Her  
iki odada eşit basınç varsa diyafram, odaların  
arasında olur ve şekli değişmez. Basınç farkı  varsa 
diyafram, negatif basıncın olduğu odaya  doğru 
şeklini değiştirir. Diyaframın şeklini  değiştirme 
derecesi fark basıncının bir ölçüsüdür.  Bu nedenle 
voltaj sinyali, fark basıncı ile doğru  orantılıdır.
 

K6 – 2.4 – 17

Fonksiyon

Çalışma prensibi – oda basınç kontrolü

①

① EASYLAB TCU3 veya LABCONTROL TCU-LON-II  kontrolörü
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PT-GB604-CAL

Ölçüm aralığı ±100 Pa, kalibrasyon sertifikalı

Sipariş örneği

K6 – 2.4 – 18

Fark basınç transdüseri

 

  PT – DPS50  

 Tip
PT Fark basınç transdüseri

 Türler
DPS50 Ölçüm aralığı ±50 Pa
DPS100 Ölçüm aralığı ±100 Pa
699 Ölçüm aralığı ± 50 ya da ± 100 Pa
699-LCD Ölçüm aralığı ± 50 ya da ± 100 Pa, fark  

basıncı ekranlı
GB604 Ölçüm aralığı ±100 Pa
GB604-CAL Ölçüm aralığı ±100 Pa, kalibrasyon  

sertifikalı

Sipariş kodu
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Uygulama
– LABCONTROL sistemine yönelik fark basınç  

transdüseri
– EASYLAB TCU3 kontrolörleri veya TCU-LON-II  

ile birlikte oda veya kanal basıncının kontrolü  
içindir.

– TPM izleme sistemleri ile birlikte oda ve kana  
basıncının izlenmesine yöneliktir.

Türler
– DPS50: Ölçüm aralığı ± 50 Pa
– DPS100: Ölçüm aralığı ± 100 Pa

Parçalar ve özellikleri
– ABS plastikten yapılmış sağlam gövde
– Tüp bağlantıları
– İndüksiyonlu ölçme sistemi ile aşınmaya maruz  

kalmaz.
– Sıfır noktası potansiyometresi

Konstrüksiyon özellikleri
– Dışında tespit noktalarına sahip plastik gövde,  

duvara veya tavana monte edilebilir.
– Ortam ile temas hâlindeki parçalar: Ni, Al,  

CuBe, PU

Malzemeler ve yüzeyler
– ABS plastik gövde, siyah

Bakım
– Yılda bir kez sıfır noktası kalibrasyonu önerilir.
 

K6 – 2.4 – 19

Tanım

DPS fark basınç  
transdüseri

Teknik bilgiler

Elektrik tesisatı

DPS statik fark basınç transdüseri
Besleme voltajı 24 V AC ± %10
Güç derecesi 1,8 VA
Çıkış sinyali 0 – 10 V DC; 5 mA maks.
Ortam agresif olmayan gazlar
Ölçüm aralığı ± 50 Pa ya da ± 100 Pa
Ölçüm hassasiyeti tam ölçeğin ±%1'i
Aşırı yük koruması ölçüm aralığının 5 katına kadar
Tüp bağlantıları Ø 6,6 × 11 mm (esnek tüpler için 6 mm)
Çalışma sıcaklığı –10 ila 50 °C arası
IEC koruma sınıfı III (korumalı ekstra alçak gerilim)
Koruma seviyesi IP 54
EC uygunluğu 2004/108/EG'ye göre Elektromanyetik Uyumluluk
Boyutlar (B × H × T) 122 × 80 × 55 mm
Ağırlık 0,3 kg

Klemens bağlantıları

~

DPS

2 31
⊥ − +

4

1 ⊥: Nötr
2 ~: Besleme voltajı
3 –: Gerçek (geri besleme) değer sinyali, toprak
4 +: Gerçek (geri besleme) değer sinyali



Sensör sistemleri
Özel bilgiler – 699 Fark basınç transdüseri
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Uygulama
– LABCONTROL sistemine yönelik fark basınç  

transdüseri
– EASYLAB TCU3 kontrolörleri veya TCU-LON-II  

ile birlikte oda veya kanal basıncının kontrolü  
içindir.

– TPM izleme sistemleri ile birlikte oda ve kana  
basıncının izlenmesine yöneliktir.

Türler
– 699: Ölçüm aralığı ± 50 ya da ± 100 Pa
– 699-LCD: Ölçüm aralığı ± 50 ya da ± 100 Pa,  

fark basıncı ekranlı

Özel nitelikler
– Besleme voltajı: AC veya DC voltajı (EM-TRF- 

USV'ye sahip EASYLAB için ideal)
– Ayarlanabilir ölçüm aralığı
– Kısa devre koruması ve ters voltaj koruması

Parçalar ve özellikleri
– Plastik gövde
– Tüp bağlantıları
– Sıfırlama düğmesi
– Ayarlanabilir ölçüm aralığı 
– 699-LCD: Fark basınç ekranı

Konstrüksiyon özellikleri
– Dışında tespit noktaları, duvara veya tavana  

monte etmeye yöneliktir.

Malzemeler ve yüzeyler
– Şeffaf plastik gövde

Bakım
– Yılda bir kez sıfır noktası kalibrasyonu önerilir.
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Tanım

699 fark basınç  
transdüseri

Teknik bilgiler

Elektrik tesisatı

699 statik fark basınç transdüseri
Besleme voltajı 24 V AC ± %15 ya da 13,5 – 33 V DC
Güç derecesi 1 VA
Çıkış sinyali 0 – 10 V DC, maks. 1 mA
Ortam agresif olmayan gazlar
Ölçüm aralığı ± 50 Pa fabrika ayarlı, ± 100 Pa'a ayarlanabilir
Ölçüm hassasiyeti tam ölçeğin ± %2'si
Aşırı yük koruması negatif basınç ölçümü için: P1'de –400 Pa, pozitif basınç ölçümü P1'de 10000 Pa
Tüp bağlantıları Ø 6,2 mm (esnek tüpler için 6 mm)
Çalışma sıcaklığı 0 – 70 °C (yoğunlaşmayan)
IEC koruma sınıfı III (korumalı ekstra alçak gerilim)
Koruma seviyesi IP 54 (kapaklı)
EC uygunluğu 2004/108/EG'ye göre Elektromanyetik Uyumluluk
Boyutlar (B × H × T) 92 × 75 × 48 mm
Ağırlık 0,1 kg

Klemens bağlantıları

+Ο

699

↗

Ο: Toprak
+: Besleme voltajı
↗: Gerçek (geri besleme) değer sinyali



Sensör sistemleri
Özel bilgiler – GB604
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Uygulama
– LABCONTROL sistemine yönelik fark basınç  

transdüseri
– EASYLAB TCU3 kontrolörleri veya TCU-LON-II  

ile birlikte oda veya kanal basıncının kontrolü  
içindir.

– TPM izleme sistemleri ile birlikte oda ve kana  
basıncının izlenmesine yöneliktir.

Türler
– GB404: Ölçüm aralığı ± 100 Pa
– GB604-CAL: Ölçüm aralığı ± 100 Pa, GMP (İyi  

Üretim Uygulamaları) şartlarını karşılayan  
kalibrasyon sertifikalı

Özel nitelikler
– Besleme voltajı: AC veya DC voltajı, AC ile DC  

arasında anahtarlama mümkündür

Parçalar ve özellikleri
– Plastik gövde
– Sıfır noktası potansiyometresi

Konstrüksiyon özellikleri
– İçinde tespit noktaları, duvara veya tavan  monte 

etmeye yöneliktir.
– Kapasitif paslanmaz çelik ölçme hücresi

Malzemeler ve yüzeyler
– Plastik gövde, açık gri

Bakım
– Yılda bir kez sıfır noktası kalibrasyonu önerilir.
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GB 604 MF fark basınç  
transdüseri

Teknik bilgiler

Elektrik tesisatı

GB604 statik fark basınç transdüseri
Besleme voltajı 24 V AC, 24 V DC ± %10 (anahtarlama mümkün)
Güç derecesi 1,8 VA
Çıkış sinyali 0 – 10 V DC; 2 mA maks.
Ortam agresif olmayan gazlar
Ölçüm aralığı ± 100 Pa
Ölçüm hassasiyeti tam ölçeğin ±%0,5'i
Maksimum işletme basıncı 70 kPa
Tüp bağlantıları esnek tüpleri için 4 mm
Çalışma sıcaklığı –20 ila 65 °C arası
IEC koruma sınıfı III (korumalı ekstra alçak gerilim)
Koruma seviyesi IP 54
EC uygunluğu 2004/108/EG'ye göre Elektromanyetik Uyumluluk
Boyutlar (B × H × T) 122 × 120 × 58 mm
Ağırlık 0,3 kg

Klemens bağlantıları

GB604

2 3 4
−

1
+
~ ⊥

−+

1 ~, +: Besleme voltajı
2 ⊥, -: Toprak, nötr
3 +: Gerçek (geri besleme) değer sinyali
4 –: Gerçek (geri besleme) değer sinyali, toprak



Sensör sistemleri
Teknik şartname Fark basınç transdüseri
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LABCONTROL sistemine yönelik fark basınç  
transdüseri, oda veya kanal basıncının ölçülmesi  
içindir.
Transdüser bir oda kontrolörüne bağlandığında  
üfleme ve emiş havası debisi, fark basıncına  
dayanarak kontrol edilir.
 

 Tip
PT Fark basınç transdüseri

 Türler
DPS50 Ölçüm aralığı ±50 Pa
DPS100 Ölçüm aralığı ±100 Pa
699 Ölçüm aralığı ± 50 ya da ± 100 Pa
699-LCD Ölçüm aralığı ± 50 ya da ± 100 Pa,  

fark basıncı ekranlı
GB604 Ölçüm aralığı ±100 Pa
GB604-CAL Ölçüm aralığı ±100 Pa,  

kalibrasyon sertifikalı

K6 – 2.4 – 22

Standart metin

Bu teknik şartname,  
ürünün birçok uygulama  
için geçerli olan yalnızca  
bir türünü tanımlar. Diğer  
türlere ait metinler, Easy  
Product Finder tasarım  
programımız ile  
oluşturulabilir.

Sipariş seçenekleri



Ekran, durum gösterim-
leriyle fonksiyon düğme leri

Metin ekranı

Kontrol paneli
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BE-LCD-01 Tipi
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Çeker ocak kontrolörleri veya oda kontrolörleri ile birlikte kullanılacak kontrol  
panelleri, çalışma değerlerini göstermeye, fonksiyonları etkinleştirmeye ve çalışma  
durumlarının sinyallerini göndermeye yöneliktir.

 ■ Çeker ocaklara veya odaların çalışma durumlarına ait güvenlik ile ilgili  
fonksiyonların sinyalizasyonu EN 14175'e uygundur.

 ■ Gerçek (geri besleme) değerlerin, referans değerlerin ve durum mesajlarının  
gösterilmesi

 ■ Bluetooth modülü ile kablosuz iletişim
 ■ 40 karakterli metin ekranı
 ■ Çalışma modu varsayılan ayarına ve özel fonksiyonlara ait düğmeler
 ■ Bağımsız olarak yapılandırılabilir düğmeler ile projeye özgü fonksiyon aralığı
 ■ Yapılandırma ve tanılamaya yönelik entegre servis soketi
 ■ Çeker ocak yan çerçevesine sıva altı montaja ya da duvara sıva üstü montaja  

uygun gövde

BE-LCD-01 2.5 –

X XBE-LCD-01testregistrierung

K6 – 2.5 – 1

EASYLAB çeker ocak kontrolörleri veya oda
kontrolör leri için metin ekranı



Kontrol panelleri
Genel bilgiler
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Tip

BE-LCD-01 Genel bilgiler 2.5 – 2
Çeker ocak kontrolü 2.5 – 4
Oda kontrolü 2.5 – 6
Montaj ve devreye alma 2.5 – 7
Teknik şartname 2.5 – 9

Uygulama
– Çeker ocakların veya odaların aerodinamik  

fonksiyonlarının gösterilmesi ve çalıştırılmasına  
yönelik BE-LCD-01 Tipi kontrol panelleri

– Gerçek (geri besleme) değerlerin, referans  
değerlerin ve çalışma durumların metin veya  
durum ekranında gösterilmesi

– Görsel ve sesli alarmların sinyalizasyonu
– Çalışma modu varsayılan ayarı
– İlave kurulum veya kablo bağlantısı yapmadan  

aydınlatmanın, otomatik sürgülü kapak  
cihazının veya güneşliklerin çalıştırılması

Çeker ocak kontrolörüne ait kontrol paneli
– EN 14175'e uygun durum ekranı
– EASYLAB TCU3 çeker ocak kontrolörü  

bağlantısı

Oda kontrol paneli
– Bir odanın hava debisi veya fark basınç  

kontrolüne yönelik durum ekranı
– EASYLAB TCU3 oda kontrolörü veya aktif oda  

yönetim fonksiyonlu TAM bağlantısı

Kullanışlı ilaveler
– EasyConnect: EASYLAB bileşenlerini devreye  

alma ve tanılama için kullanılan yapılandırma  
yazılımı

Özel nitelikler
– Büyük, üç renkli durum ekranı
– Düğmeler ve fonksiyonlar ayrı ayrı  

yapılandırılabilir.
– Kullanımı kolay – kullanılabilir fonksiyon  

düğmeleri görünürdür ve kullanılamayan  
fonksiyon düğmeleri görünmezdir.

– Kontrolör ve kontrol paneli arasında iletişimin  
sürekli olarak izlenmesi sayesinde mükemmel  
çalışma güvenilirliği

– Dört  farklı görüntüleme açısı sağlayan tak-çıkar  
adaptör

– Yan çerçeveye veya duvara montaj

Parçalar ve özellikleri
– 40 karakterli ekran, mavi ışıklı
– HIGH ve LOW yazılarına sahip üç renkli (yeşil,  

sarı, kırmızı) durum ekranı
– Sürgülü kapak izleme ikaz ekranı
– 8 fonksiyon düğmesi alanı bağımsız olarak  

etkinleştirilebilir.
– Alarm ses cihazı
– EASYLAB kontrolörüne bağlantı soketi
– Kontrolörün yapılandırılması ve tanılanmasına  

yönelik entegre servis soketi
– Bluetooth BlueCon modülü ile kablosu iletişim
– 5 m bağlantı kablosu
– Sıva altı veya üstü montaja uygun dikdörtgen  

kesitli gövde

Konstrüksiyon özellikleri
– Gövde, montajı kolaylaştıran adaptöre ve taban  

plakasına sahiptir.
– Adaptör, çeker ocakların küçük yan  

çerçevelerine bile monte etmeye olanak sağlar.
– Tak-çalıştır adaptör dört farklı görüntüleme açısı  

sağlar: sağdan, soldan, üstten, alttan.
– Tak-çalıştır bağlantılar

Malzemeler ve yüzeyler
– Gövde, ABS plastikten yapılmıştır.
– Gövde: açık gümüşi (RAL 9022)
– Ön panel: plastik, antrasit rengi (RAL 7016)

Montaj ve devreye alma
– Adaptör kullanarak çekere ocağa monte edin:  

sağ taraftaki çerçeve, sol taraftaki çerçeve,  
sürgülü kapağın üstü veya sürgülü kapağın altı.

– Duvara veya eşyalara ve doğrudan buatlara  
monte edin.

– Kontrol panelini EASYLAB TCU3 kontrolörüne  
veya TAM'ye bağlayın.

– Kontrolör, kontrol panelini tanır.
– Gerekirse EasyConnect yapılandırma yazılımını  

kullanarak projeye özgü uyarlamaları yapın.
 

Temel bilgiler ve tanımlar 2.7 – 1

Sayfa

K6 – 2.5 – 2

Tanım

BE-LCD-01 Tipi kontrol  
paneli



Kontrol panelleri
Genel bilgiler
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Bir çeker ocağın veya odanın en kritik aerodinamik  
fonksiyonlarını görüntülemek ve kontrol etmek için  
BE-LCD-01 kontrol paneli kullanılır. Kullanıcılar,  
çeker ocağın veya odanın koşuluyla ilgili bilgi elde  
edebilir ve çeşitli çalışma modları arasından seçim  
yapabilir. Bağımsız ekran elemanları ve  
kontrolörleri aşağıdaki gibidir:
– Üç renkli durum ekranı
– İkaz ekranı
– 40 karakterli ekran
– Alarm ses cihazı
– 8 fonksiyon düğmesi alanı: 1 sesli alarm  

bildirisi, 3 çalışma modu düğmesi, otomatik  
sürgülü kapak cihazına ait 2 düğme, çeker  ocak 
aydınlatmasına ait 1 düğme, manüel  kontrole 
ait 1 düğme

– Servis soketi
Kontrol paneline ait fonksiyonların aralığı,  
EasyConnect yapılandırma yazılımını kullanarak  
projeye özgü şartlara uyarlanabilir. Fonksiyon  
aralığı, farklı çeker ocaklar için değişiklik  
gösterebilir.
Fonksiyon düğmesi alanı, ekran için düğmeler  
çalışma için kullanılır. Kullanılabilir fonksiyonlar  
mavi ışıkla belirtilmiştir.
Gerekli fonksiyon, ilgili düğmeye basarak  
seçilebilir.
– Bir çalışma modu seçme
– Otomatik sürgülü kapak cihazı
– Çeker ocak aydınlatması açık/kapalı
40 karakterli ekran, sistem mesajlarını ya da  
etkinleştirilmişse mevcut değerleri gösterir.
 

K6 – 2.5 – 3

Teknik bilgiler

BE-LCD-01



  BE – LCD – 01  

 Tip
BE-LCD-01 40 karakterli ekrana sahip kontrol  

paneli

Sipariş kodu

Besleme voltajı TCU3 kontrolöründen veya TAM adaptör modülünden 24 V DC 
Bağlantı kablosu Yaklaşık 5 m standart ağ ara bağlantı kablosu, SF-UTP, 40 m'ye kadar uzatılabilir
Çalışma sıcaklığı 10 – 50 °C
IEC koruma sınıfı III (korumalı ekstra alçak gerilim)
Koruma seviyesi IP 20
EC uygunluğu 2004/108/EG'ye göre Elektromanyetik Uyumluluk
Boyutlar 145 × 111 × 23 mm
Ağırlık 0,28 kg

EASYLAB BE-LCD-01 kontrol paneli

①①
②
③
④

⑤
⑥

⑧
⑨

⑩

⑪

⑫

⑦

① 40 karakterli ekran
② Alarm ses cihazı
③ Sürgülü kapak izleme ikaz ekranı
④ HIGH ve LOW yazılarına sahip durum ekranı (yeşil,  

sarı, kırmızı)
⑤ Servise ve devreye almaya yönelik bağlantı soketi
⑥ Sesli alarm bildirisi
⑦ Manüel kontrol
⑧ Çalışma modunun seçimi
⑨ Aydınlatma ve diğer ekipmanlar (RMF)
⑩ Otomatik sürgülü kapak cihazı (FH), güneşten  

koruma, örneğin güneşlik (RMF)
⑪ Taban plakası
⑫ EASYLAB kontrolörü bağlantısı



Kontrol panelleri
Çeker ocak kontrolü
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Uygulama
– Çeker ocakların aerodinamik fonksiyonlarının  

gösterilmesi ve çalıştırılması
– EN 14175'e uygun durum ekranı
– EASYLAB TCU3 çeker ocak kontrolörü  

bağlantısı
– Örneğin, her iki tarafından sürgülü pencereye  

sahip çeker ocaklar için her bir çeker ocak  
kontrolörü için iki kontrol panel kullanılabilir.

Fonksiyonlar
– Çeker ocaklara ait güvenlik ile ilgili  

fonksiyonların sinyalizasyonu EN 14175'e  
uygundur.

– Sürgülü kapağın izlenmesi

Metin ekranda gösterilenler
– Hava debisi gerçek (geri besleme) değeri ve  

referans değeri
– Alın hızı gerçek (geri besleme) değeri (alın hızı  

transdüseri, FH-VS ekipman fonksiyonuna  
sahip çeker ocaklar)

– Eş zamanlılık eşiğinin aşılmış olduğu
– Servisin gerekli olduğu
– Güç kaynağı kesintisi (EM-TRF-USV  

genişletme modülüne sahip EASYLAB  
kontrolörü)

– Duman tahliye fonksiyonu
– Emiş havası temizleyicisinin etkin olduğu

Yapılandırılabilir fonksiyonlar
– Çalışma modları
– Aydınlatma
– Otomatik sürgülü kapak cihazı

Çalışma modları
– Artırılmış hava debisi (acil durum çalışması)
– Azaltılmış hava debisi (gece çalışması)
– Kapalı (gece çalışması, sistem kapalı)
– Manüel mod (merkezi ayarların kalıcı olarak  

devre dışı bırakılması (override))
– Artırılmış hava debisi ve manüel mod, sınırlı bir  

süreliğine ayarlanabilir.
 

K6 – 2.5 – 4

Tanım



Çeker ocak kontrolörü, gerekli hava debisini ve  
yapılandırmaya bağlı olarak alın hızını izler. İlgili  
sapma, LOW veya HIGH yazılarıyla birlikte üç  
renkli durum ekranında gösterilir. Hava debisi çok  
düşükse sesli bir alarm verilir.

Durum ekranı
– Yeşil: Normal çalışma
– LOW yazısıyla kırmızı: Alarm, hava debisi çok  

düşük
– HIGH yazısıyla sarı: İkaz, hava debisi çok  

yüksek

Kırmızı sinyal, EN 14175'ten tarafından tavsiye  
edildiği üzere sürekli ya da yanıp sönen ışık olarak  
yapılandırılabilir.

40 karakterli ekran
– Çalışma değerlerinin, sistem durumlarının ve  

hataların birkaç dilde gösterildiği metin ekranı
– Kullanıcının çalışma yeri güvenliği hakkında  

bilgiler

Kontroller
– Çalışma modlarını, otomatik sürgülü kapak  

cihazı veya çeker ocak aydınlatmasını  
anahtarlamak için kullanılan fonksiyon  
düğmeleri

 

Fonksiyon

Kontrol panelleri
Çeker ocak kontrolü
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Çalışma Çeker ocaklar için BE-LCD-01 kontrol paneli, tipik yapılandırma ve ekran örneği



Kontrol panelleri
Oda kontrolü
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Uygulama
– En çok 24 adet EASYLAB TCU3 kontrolörü ile  

odalara ait aerodinamik fonksiyonların  
görüntülenmesi ve çalıştırılması

– EASYLAB TCU3 oda kontrolörü veya aktif oda  
yönetim fonksiyonlu TAM bağlantısı

– Oda kontrol paneli, EASYLAB sisteminde oda  
çalışma modu konseptine ait ana ünitedir.

– Her bir oda kontrolörü için iki oda kontrol paneli  
kullanılabilir; örneğin büyük bir laboratuara iki  
kapının üstüne

Fonksiyonlar
– Yapılandırılmış oda fonksiyonlarına ait durum  

sinyalizasyonu

İzleme
– Minimum toplam oda emiş havası (eksiklik,  

sinyal olarak iletilecektir)
– Toplam oda emiş havası (fazlalık, sinyal olarak  

iletilecektir)
– Oda veya kanal basıncı kontrolü
– Bir odadaki tüm kontrolörlere ait  

yapılandırılabilir toplu alarm (hava debisi  
sapmaları, cihaz hataları)

Metin ekranda gösterilenler
– Odanın çalışma modu
– Toplam emiş havası referans değeri ve gerçek  

(geri besleme) değeri (yapılandırılabilir)
– Oda basıncı referans değeri ve gerçek (geri  

besleme) değeri (yapılandırılabilir)
– Sistem ve cihaz hataları
– Güç kaynağı kesintisi (EM-TRF-USV  

genişletme modülüne sahip EASYLAB  
kontrolörü)

– Eş zamanlılık eşiği aşılmış ya da eş zaman  
kontrolü etkin (seçenekli)

Yapılandırılabilir fonksiyonlar
– İlave kablolama olmadan bir odadaki tüm  

kontrolörlere ait çalışma modunun seçimi
– Artırılmış hava debisi (acil durum çalışması)
– Azaltılmış hava debisi (gece çalışması)
– Kapalı (gece çalışması, sistem kapalı)
– Manüel mod (merkezi ayarların kalıcı olarak  

devre dışı bırakılması (override))
– Bağımsız olarak kullanılabilen röle değiştirme  

kontağına (örneğin, aydınlatma için) ait kontrol  
giriş sinyali

– Güneşten korumaya/güneşliğe (başkaları  
tarafından) yönelik kontrol giriş sinyali

– Artırılmış hava debisi ve manüel mod, sınırlı bir  
süreliğine ayarlanabilir.

 

Kontrol stratejisine ve yapılandırmaya bağlı olarak  
kontrol paneli, en çok 24 adet EASYLAB  
kontrolörü ile donatılmış bir oda için toplam hava  
debileri veya basınç koşullarını izler ve sinyal  
olarak iletir. İlgili sapmalar, üç renkli durum  
ekranında gösterilir. İsteğe bağlı olarak sesli  
alarmlar yapılandırılabilir. Kontrolör hataları,  
bağımsız olarak yapılandırılabilir toplu bir alarm  
şeklinde oda kontrol paneline sinyal olarak  
gönderilir. EASYLAB iletişim kablosu aracılığıyla  
kontrolörler arasında gerekli bilgiler alınıp verilir.
 

K6 – 2.5 – 6

Tanım

Fonksiyon

Çalışma BE-LCD-01 oda kontrol paneli, tipik yapılandırma ve ekran örneği
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Montaj ve devreye alma
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Kontrolörün bir çeker  
ocağın üzerine monte  
edilmesi

Sol taraftaki yan  
çerçeveye

Sağ taraftaki  
çerçeveye

Sürgülü kapağın  
üstüne

Sürgülü kapağın  
altına

BE-LCD-01'in ölçülendirilmiş çizimi, bir çeker ocağın üzerine monte

A

A

B

B
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1

30

23

28

28

Ø4,5

15
°

Ø4.5

15
°

145

11
1

30

23

28

28

①

①

① Dört farklı görüntüleme açısı sağlayan tak-çalıştır  adaptör

Kontrolörün duvara  
montajı

Taban plakasının bir buata takılması

① ②

① Taban plakası
② Buat, 60 mm minimum derinlik

Taban plakasının duvara takılması
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Devreye alma

BE-LCD-01'in ölçülendirilmiş çizimi, adaptörsüz duvara montaj

TOP

105.5

5

5

20

84

72

12.512
.5

Ø60 64

119 12.5

11
1

15

145

86

Bir kablo ile devreye alma ve servis  
cihazlarının bağlantısı

①

① Bağlantı kablosu

Devreye alma ve servis cihazlarının kablosuz  
bağlantısı

②

①

① Bağlantı kablosu
② Bluetooth BlueCON modülü
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EASYLAB sistemine ait ayarlanabilir durum  
ekranına sahip kontrol panelleri, bir çeker ocağın  
veya bir odanın aerodinamik ve güvenlikle ilgili  
fonksiyonlarını görüntülemek ve kontrol etmek için  
kullanılır. Kontrol panelinin içinde ışıklı 40  karakterli 
bir ekran, fonksiyon düğmeleri, üç renkli  durum 
ekranı, alarm ses cihazı ve bir servis soketi  
bulunur.
Yan çerçeveye veya duvara montaj
Fonksiyonların kapsamı
– Güvenlikle ilgili fonksiyonların yapılandırılabilir,  

görsel ve sesli sinyalizasyonu
– Birkaç dilde metin gösterimi
– Geniş, üç renkli durum ekranı: LOW veya HIGH  

yazısıyla yeşil, sarı veya kırmızı (kırmızı: yanıp  
sönen veya sürekli)

– Kontrolör ile kontrol paneli arasındaki iletişimin  
sürekli olarak izlenmesi

– Yapılandırma ve tanılamaya yönelik entegre  
servis soketi

– Bluetooth BlueCon modülü ile kablosu iletişim
– Aynı anda iki kontrol paneli bir kontrolöre  

bağlanabilir.
Yapılandırılabilir fonksiyonlar
– Kullanılabilir (yapılandırılmış) fonksiyon  

düğmeleri görünürdür.
– Kullanılmayan fonksiyon düğmeleri görünür  

değildir.

Çeker ocak kontrolörüne ait kontrol paneli
Etkinleştirilebilen fonksiyon düğmeleri
– 'Maksimum işletimsel sürgülü kapak açıklığının'  

aşıldığını gösteren ikaz ekranı
– Artırılmış hava debisi
– Azaltılmış hava debisi
– Kapalı mod
– Otomatik sürgülü kapak cihazı
– Çeker ocak aydınlatması
– Manüel mod (çalışma modu varsayılan ayarını  

devre dışı bırakma (override))
Metin ekranında gösterilenler
– Servisin gerekli olduğu (isteğe bağlı)
– Güç kaynağı kesintisi (EM-TRF-USV  

genişletme modülüne sahip EASYLAB  
kontrolörü)

– Duman tahliyesinin etkin olduğu
– Emiş havası temizleyicisinin etkin olduğu
– Cihaz hataları (çeşitli kodlar)
– Çeker ocaklarda alın hızı gerçek (geri besleme)  

değerinin gösterilmesi (alın hızı transdüserine  
sahip çeker ocaklar için isteğe bağlı)

Oda kontrolörlerine ait kontrol paneli
Fonksiyonların kapsamı
– En çok 24 adet EASYLAB kontrolörü ile bir  

odanın güvenlikle ilgili fonksiyonlarının  
yapılandırılabilir, görsel ve sesli sinyalizasyonu

– Oda basıncı izleme
– Toplam oda emiş havasının izlenmesi (fazlalık,  

sinyal olarak iletilecektir)
– Minimum oda emiş havasının izlenmesi  

(eksiklik, sinyal olarak iletilecektir)
– Odaya ait toplu alarm
Etkinleştirilebilen fonksiyon düğmeleri
– Artırılmış hava debisi
– Azaltılmış hava debisi
– Kapalı mod
– Manüel mod (oda çalışma modu varsayılan  

ayarını devre dışı bırakma (override))
– Bağımsız olarak kullanılabilen röle değiştirme  

kontağına (örneğin, aydınlatma için) ait kontrol  
giriş sinyali

– Güneşten korumaya/güneşliğe (başkaları  
tarafından) yönelik kontrol giriş sinyali

Çalışma mod varsayılan ayarı, bir odadaki tüm  
kontrolörler için geçerlidir.
Metin ekranında gösterilenler
– Odanın çalışma modu
– Toplam oda emiş havası referans değeri ve  

gerçek (geri besleme) değeri (isteğe bağlı)
– Oda basıncı referans değeri ve gerçek (geri  

besleme) değeri (isteğe bağlı)
– Sistem ve cihaz hataları
– Güç kaynağı kesintisi (EM-TRF-USV  

genişletme modülüne sahip EASYLAB  
kontrolörü)

Özel nitelikler
– Büyük, üç renkli durum ekranı
– Düğmeler ve fonksiyonlar ayrı ayrı  

yapılandırılabilir.
– Kullanımı kolay – kullanılabilir fonksiyon  

düğmeleri görünürdür ve kullanılamayan  
fonksiyon düğmeleri görünmezdir.

– Kontrolör ve kontrol paneli arasında iletişimin  
sürekli olarak izlenmesi sayesinde mükemmel  
çalışma güvenilirliği

– Dört  farklı görüntüleme açısı sağlayan tak-çıkar  
adaptör

– Yan çerçeveye veya duvara montaj

Malzemeler ve yüzeyler
– Gövde, ABS plastikten yapılmıştır.
– Gövde: açık gümüşi (RAL 9022)
– Ön panel: plastik, antrasit rengi (RAL 7016)

Teknik bilgiler
– Besleme voltajı: 24 V DC, TCU3  kontrolöründen 

ya da TAM adaptör  modülünden
– Tak-çalıştır bağlantı kablosu, 5 m uzunluk,  

40 m'ye kadar uzatılabilir (SF-UTP standart ağ  
ara bağlantı kablosu)

– Koruma seviyesi: IP 20
 

K6 – 2.5 – 9

Standart metin
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Notlar



Kontrolör yapılandır-
masına ait bağlantı  soketi

Yan çerçeveye entegre  
edilmiş kontrol paneli
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Kontrol panelleri
BE-SEG Tipi

2

Çeker ocak kontrolörleri ile birlikte kullanılacak kontrol panelleri, çalışma değerlerini  
göstermeye, fonksiyonları etkinleştirmeye ve çalışma durumlarının sinyallerini  
göndermeye yöneliktir.

 ■ Çeker ocaklara ait güvenlik ile ilgili fonksiyonların sinyalizasyonu EN 14175'e  
uygundur.

 ■ Gerçek (geri besleme) değerlerin, referans değerlerin ve durum mesajlarının  
gösterilmesi

 ■ Sistem bilgilerini ve alın hızını görüntüleyen iki karakterli ekran
 ■ Bluetooth modülü ile kablosuz iletişim
 ■ Çalışma modu varsayılan ayarına ve özel fonksiyonlara ait düğmeler
 ■ Bağımsız olarak yapılandırılabilir düğmeler ile projeye özgü fonksiyon aralığı
 ■ Her bir çeker ocak kontrolörü için aynı anda iki kontrol paneli kullanılabilir.
 ■ Yapılandırma ve tanılamaya yönelik entegre servis soketi
 ■ Gövde, çeker ocak yan çerçevesine sıva üstü veya sıva altı olarak monte  

edilmeye uygundur. 

İsteğe bağlı ekipman ve aksesuarlar
 ■ EM-TRF-USV genişletme modülüne sahip çeker ocak kontrolörlerine ait güç  

kaynağı kesintisinin gösterilmesi

BE-SEG 2.5 –

X XBE-SEGtestregistrierung

K6 – 2.5 – 11

EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik
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Tip

BE-SEG Genel bilgiler 2.5 – 12
Montaj ve devreye alma 2.5 – 16
Teknik şartname 2.5 – 18

Temel bilgiler ve tanımlar 2.7 – 1

Sayfa

K6 – 2.5 – 12

Türler

Ürün örnekleri

BE-SEG-01 Tipi  
kontrol paneli 

BE-SEG-21 Tipi  
kontrol paneli



Uygulama
– BE-SEG Tipi kontrol paneli, çeker ocakların  

aerodinamik fonksiyonlarının görüntülenmesi  
ve çalıştırılması içindir.

– EN 14175'e uygun durum ekranı
– Gerçek (geri besleme) değerlerin, referans  

değerlerin ve çalışma durumlarının gösterilmesi
– Görsel ve sesli alarmların sinyalizasyonu
– Çalışma modu varsayılan ayarı
– İlave kurulum veya kablo bağlantısı yapmadan  

aydınlatmanın veya otomatik sürgülü kapak  
cihazının çalıştırılması

– EASYLAB TCU3 çeker ocak kontrolörü  
bağlantısı

Türler
– BE-SEG-01: Tüm çeker ocaklara ait kontrol  

panel
– BE-SEG-21: WALDNER marka SCALA Tipi  

çeker ocaklar için optimize edilmiş kontrol  
paneli

Kullanışlı ilaveler
– EasyConnect: EASYLAB bileşenlerini devreye  

alma ve tanılama için kullanılan yapılandırma  
yazılımı

Özel nitelikler
– Çeker ocağın güvenlikle ilgili fonksiyonlarının  

görsel ve sesli sinyalizasyonu EN 14175'e  
uygundur.

– Büyük, üç renkli durum ekranı
– Düğmeler ve fonksiyonlar ayrı ayrı  

yapılandırılabilir.
– Kullanımı kolay – kullanılabilir fonksiyon  

düğmeleri görünürdür ve kullanılamayan  
fonksiyon düğmeleri görünmezdir.

– Kontrolör ve kontrol paneli arasında iletişimin  
sürekli olarak izlenmesi sayesinde mükemmel  
çalışma güvenilirliği

– Örneğin, her iki tarafından sürgülü pencereye  
sahip çeker ocaklar için her bir çeker ocak  
kontrolörü için iki kontrol panel kullanılabilir.

Parçalar ve özellikleri
– 2 karakterli ekran
– HIGH ve LOW yazılarına sahip üç renkli (yeşil,  

sarı, kırmızı) durum ekranı
– Sürgülü kapak izleme ikaz ekranı
– 8 fonksiyon düğmesi alanı bağımsız olarak  

etkinleştirilebilir.
– Alarm ses cihazı
– EASYLAB kontrolörüne bağlantı soketi
– Kontrolörün yapılandırılması ve tanılanmasına  

yönelik entegre servis soketi
– Bluetooth BlueCon modülü ile kablosu iletişim
– 5 m bağlantı kablosu
– Sıva altı veya üstü montaja uygun dikdörtgen  

kesitli gövde

Konstrüksiyon özellikleri
– Dikdörtgen biçimli ekran, çeker ocak yan  

çerçevesine sıva üstü veya sıva altı olarak  
monte edilmeye uygundur.

– Gövdeyi yan çerçeveye vidayla sabitleyerek  
sıva üstü montaj

– Ekranı yan çerçeveye (gövde olmadan)  
kelepçeyle sabitleyerek sıva altı montaj

Malzemeler ve yüzeyler
– Gövde, ABS plastikten yapılmıştır.
– Gövde: açık gümüşi (RAL 9022)
– Ön panel: plastik, antrasit rengi (RAL 7016)

Montaj ve devreye alma
– Gövde ile yan çerçeveye sıva üstü montaj
– Gövde olmadan yan çerçeveye sıva altın  

montaj
– BE-SEG-21: WALDNER marka SCALA Tipi  

çeker ocağın yan çerçevesine sıva altı montaj
– Kontrol panelini EASYLAB TCU3 kontrolörüne  

bağlayın.
– Kontrolör, kontrol panelini tanır.
– Gerekirse EasyConnect yapılandırma yazılımını  

kullanarak projeye özgü uyarlamaları yapın.
 

Tanım

Kontrol panelleri
Genel bilgiler

08/2012 – DE/tr

BE-SEG

2

K6 – 2.5 – 13

Teknik bilgiler Besleme voltajı TCU 3 kontrolöründen 24 V DC
Bağlantı kablosu Yaklaşık 5 m standart ağ ara bağlantı kablosu, SF-UTP, 40 m'ye kadar uzatılabilir
Çalışma sıcaklığı 0 – 50 °C
IEC koruma sınıfı III (korumalı ekstra alçak gerilim)
Koruma seviyesi Sıva üstü montaj için IP 41, sıva altı montaj için IP 42
Boyutlar 29 × 310 × 30 mm
EC uygunluğu 2004/108/EG'ye göre Elektromanyetik Uyumluluk
Ağırlık 0,13 kg
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BE-SEG-01 tipi kontrol paneli, bir çeker ocağın  
aerodinamik ve güvenlikle ilgili fonksiyonlarını  
görüntülemek ve kontrol etmek için kullanılır.  
Kullanıcılar, çeker ocağın koşuluyla ilgili bilgi elde  
edebilir ve çeşitli çalışma modları arasından seçim  
yapabilir. Bağımsız ekran elemanları ve  
kontrolörleri aşağıdaki gibidir:
– Üç renkli durum ekranı
– İkaz ekranı
– 2 karakterli ekran
– Alarm ses cihazı
– 8 fonksiyon düğmesi alanı: 1 sesli alarm  

bildirisi, 3 çalışma modu düğmesi, otomatik  
sürgülü kapak cihazına ait 2 düğme, çeker  ocak 
aydınlatmasına ait 1 düğme, manüel  kontrole 
ait 1 düğme

– Servis soketi
Kontrol paneline ait fonksiyonların aralığı,  
EasyConnect yapılandırma yazılımını kullanarak  
projeye özgü şartlara uyarlanabilir. Fonksiyon  
aralığı, farklı çeker ocaklar için değişiklik  
gösterebilir.
Fonksiyon düğmesi alanı, ekran için düğmeler  
çalışma için kullanılır. Kullanılabilir fonksiyonlar  
mavi ışıkla belirtilmiştir.
Gerekli fonksiyon, ilgili düğmeye basarak  
seçilebilir.
– Bir çalışma modu seçme
– Otomatik sürgülü kapak cihazı
– Çeker ocak aydınlatması açık/kapalı
İki haneli ekran, sistem mesajlarını ya da  
etkinleştirilmişse mevcut alın hızını gösterir.
 

Fonksiyon

K6 – 2.5 – 14

BE-SEG

 

  BE – SEG – 01  

 Tip
BE-SEG EASYLAB TCU3 kontrolörlerine ait 2  

karakterli ekrana sahip kontrol paneli

 Tür
01 Tüm çeker ocaklar için
21 WALDNER marka SCALA Tipi çeker  

ocaklar için

Sipariş kodu

EASYLAB BE-SEG-01 kontrol paneli, ekran ve  
kontrol elemanları

④

⑤

①

⑧

⑦
⑥

③
②

⑨⑪

⑩

① HIGH ve LOW yazılarına sahip durum ekranı (yeşil,  
sarı, kırmızı)

② Alarm bildirisi
③ Sürgülü kapak izleme ikaz ekranı
④ Çalışma modunun seçimi
⑤ Otomatik sürgülü kapak cihazı
⑥ Çeker ocak aydınlatması
⑦ Manüel kontrol
⑧ 2 karakterli ekran
⑨ Alarm ses cihazı
⑩ Servise ve devreye almaya yönelik bağlantı soketi
⑪ EASYLAB kontrolörüne yönelik bağlantı soketi  

(arkada)
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Çalışma BE-SEG-01,  
tipik yapılandırma ve ekran  örneği

①

②

③

① Alın hızı
② Servisi gerekli
③ Güç kesintisi
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Montaj BE-SEG-01'in ölçülendirilmiş çizimi, sıva üstü montaj
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Montaj ve devreye alma

08/2012 – DE/tr

BE-SEG

2

K6 – 2.5 – 17

Montaj

Devreye alma

BE-SEG-01'in ölçülendirilmiş çizimi, sıva altı montaj

HI HG

LOW

0
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22
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26,2

30
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10

2

Bir kablo ile devreye alma ve servis  
cihazlarının bağlantısı

①

① Bağlantı kablosu

Devreye alma ve servis cihazlarının kablosuz  
bağlantısı

②

①

① Bağlantı kablosu
② Bluetooth BlueCON modülü
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EASYLAB sistemine ait ayarlanabilir durum  
ekranına sahip kontrol panelleri, bir çeker ocağın  
aerodinamik ve güvenlikle ilgili fonksiyonlarını  
görüntülemek ve kontrol etmek için kullanılır.  
Kontrol panelinin içinde 2 karakterli bir ekran,  
fonksiyon düğmeleri, üç renkli durum ekranı, alarm  
ses cihazı ve bir servis soketi bulunur. 
Gövde, çeker ocak yan çerçevesine sıva üstü veya  
sıva altı olarak monte edilmeye uygundur.
Fonksiyonların kapsamı
– Güvenlikle ilgili fonksiyonların yapılandırılabilir,  

görsel ve sesli sinyalizasyonu
– Geniş, üç renkli durum ekranı: LOW veya HIGH  

yazısıyla yeşil, sarı veya kırmızı (kırmızı: yanıp  
sönen veya sürekli)

– Kontrolör ile kontrol paneli arasındaki iletişimin  
sürekli olarak izlenmesi

– Yapılandırma ve tanılamaya yönelik entegre  
servis soketi

– Bluetooth BlueCon modülü ile kablosu iletişim
– Aynı anda iki kontrol paneli bir kontrolöre  

bağlanabilir.
Yapılandırılabilir fonksiyonlar
– Kullanılabilir (yapılandırılmış) fonksiyon  

düğmeleri görünürdür.
– Kullanılmayan fonksiyon düğmeleri görünür  

değildir.
Etkinleştirilebilen fonksiyon düğmeleri
– 'Maksimum işletimsel sürgülü kapak açıklığının'  

aşıldığını gösteren ikaz ekranı
– Artırılmış hava debisi
– Azaltılmış hava debisi
– Kapalı mod
– Otomatik sürgülü kapak cihazı
– Çeker ocak aydınlatması
– Manüel mod (çalışma modu varsayılan ayarını  

devre dışı bırakma (override))

Özel nitelikler
– Çeker ocağın güvenlikle ilgili fonksiyonlarının  

görsel ve sesli sinyalizasyonu EN 14175'e  
uygundur.

– Büyük, üç renkli durum ekranı
– Düğmeler ve fonksiyonlar ayrı ayrı  

yapılandırılabilir.
– Kullanımı kolay – kullanılabilir fonksiyon  

düğmeleri görünürdür ve kullanılamayan  
fonksiyon düğmeleri görünmezdir.

– Kontrolör ve kontrol paneli arasında iletişimin  
sürekli olarak izlenmesi sayesinde mükemmel  
çalışma güvenilirliği

– Örneğin, her iki tarafından sürgülü pencereye  
sahip çeker ocaklar için her bir çeker ocak  
kontrolörü için iki kontrol panel kullanılabilir.

Malzemeler ve yüzeyler
– Gövde, ABS plastikten yapılmıştır.
– Gövde: açık gümüşi (RAL 9022)
– Ön panel: plastik, antrasit rengi (RAL 7016)
 

 Tip
BE-SEG EASYLAB TCU3 kontrolörlerine ait 2  

karakterli ekrana sahip kontrol paneli

 Tür
01 Tüm çeker ocaklar için
21 WALDNER marka SCALA Tipi çeker  

ocaklar için

K6 – 2.5 – 18

Standart metin

Sipariş seçenekleri
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Çeker ocak kontrolörleri ile birlikte kullanılacak kontrol panelleri, fonksiyonları  
etkinleştirmeye ve çalışma durumlarının sinyallerini göndermeye yöneliktir.

 ■ Çeker ocaklara ait güvenlik ile ilgili fonksiyonların sinyalizasyonu  
EN 14175'e  uygundur.

 ■ maks (artırılmış çalışma) çalışma moduna ve alarma ait gösterge ışıkları
 ■ Alarm ses cihazı
 ■ Çeker ocak kontrolörüne ait güç kaynağı kesitsinin gösterilmesi
 ■ maks (artırılmış çalışma) çalışma moduna ve alarm bildirisine ait fonksiyon  

düğmeleri
 ■ LON bus veriyolu servis soketi
 ■ LON devreye alma düğmesi
 ■ Sıva üstü ve sıva altı montaja uygun gövde

BE-TCU-LON-II 2.5 –

X XBE-TCU-LON-II testregistrierung

K6 – 2.5 – 19

TCU-LON-II çeker ocak kontrolörleri için



Kontrol panelleri
Genel bilgiler BE-TCU-LON-II

08/2012 – DE/tr

2

Tip

BE-TCU-LON-II Genel bilgiler 2.5 – 20
Teknik şartname 2.5 – 22

Uygulama
– BE-TCU-LON-II Tipi kontrol panelleri, çeker  

ocakların aerodinamik fonksiyonlarının  
görüntülenmesi ve çalıştırılmasına yöneliktir.

– EN 14175'e uygun durum ekranı
– Çalışma durumlarının görüntülenmesi
– Görsel ve sesli alarmların sinyalizasyonu
– Çalışma modu varsayılan ayarı
– EASYLAB TCU-LON-II çeker ocak kontrolörü  

bağlantısı

Kullanışlı ilaveler
– TCU-LON-II eklentisi: TCU-LON-II'nin devreye  

alınması ve tanılamasına yönelik yapılandırma  
yazılımı

Özel nitelikler
– Çeker ocağın güvenlikle ilgili fonksiyonlarının  

görsel ve sesli sinyalizasyonu EN 14175'e  
uygundur.

– Dört adet gösterge ışığı
– maks (artırılmış çalışma) çalışma moduna,  

alarm bildirisine ve LonWorks devreye alma  
işlevine ait fonksiyon düğmeleri

– LON bus veriyolu servis soketi
– Güç kesintisi göstergesi

Parçalar ve özellikleri
– Sökülebilir iki parçalı gövde
– Alarm gösterge ışığı (kırmızı)
– Normal çalışma gösterge ışığı (yeşil)
– Sesli alarm bildiri düğmesi
– maks çalışma modu düğmesi, gösterge ışığıyla  

(sarı)
– Sistem entegrasyonuna ait IDRun düğmesi  

(LON-ID basmalı servis)
– LonWorks ağına ait servis bağlantısı
– Bakım gerektirmeyen kapasitör tamponuyla  

güç kesintisinin gösterilmesi (kırmızı), 12 saate  
kadar gösterim imkânı 

– 4 m bağlantı kablosu

Konstrüksiyon özellikleri
– Dikdörtgen biçimli ekran, çeker ocak yan  

çerçevesine sıva üstü veya sıva altı olarak  
monte edilmeye uygundur.

– Gövdeyi yan çerçeveye vidayla sabitleyerek  
sıva üstü montaj

– Ekranı yan çerçeveye (gövde olmadan)  
kelepçeyle sabitleyerek sıva altı montaj

Malzemeler ve yüzeyler
– Plastik gövde

Montaj ve devreye alma
– Gövde ile yan çerçeveye sıva üstü montaj
– Gövde olmadan yan çerçeveye sıva altın  

montaj
– Kontrol panelin TCU-LON-II kontrolörüne  

bağlayın.
 

Temel bilgiler ve tanımlar 2.7 – 1

Sayfa

K6 – 2.5 – 20

Tanım

BE-TCU-LON-II

Teknik bilgiler Besleme voltajı Kontrolörden 5 V DC
Bağlantı kablosu 4 m, RJ45 soketli, kontrol panelini kontrolörlere bağlamak için
Çalışma sıcaklığı 0 – 50 °C
IEC koruma sınıfı III (korumalı ekstra alçak gerilim)
Koruma seviyesi Sıva üstü montaj için IP 31, sıva altı montaj için IP 32
EC uygunluğu 2004/108/EG'ye göre Elektromanyetik Uyumluluk

Boyutlar (B × H × T) Sıva üstü montaj için 23 × 150 × 19 mm, sıva altı montaj için 23 × 150 × 2.5 mm,
 kurulum  derinliği 15 mm

Ağırlık 0,1 kg



BE-TCU-LON-II kontrol paneli, bir çeker ocağın en  
kritik aerodinamik fonksiyonlarını görüntülemek ve  
kontrol etmek için kullanılır. Kullanıcılar, çeker  
ocağın koşuluyla ilgili bilgi elde edebilir ve maks  
çalışma modunu ayarlayabilir.

Sinyalizasyon
– Yeşil: Normal çalışma
– Sesli alarm ile kırmızı: Hava debisi veya alın hızı  

çok düşük 
– Kırmızı ve yeşil yanıp sönen: Gece azaltma  

çalışması veya kapalı
– Sarı: maks çalışma modu
– Sarı, yanıp sönen: Sürgülü kapak açık ve  

kapatılması gerekiyor (yalnızca hareket  
detektörü ile)

– Kırmızı: Güç kesintisi

Kontroller
– Alarmı Kapa: Sesli alarm bildirisi
– maks: maks (artırılmış hava debisi) çalışma  

modu
– ID-Run: Sistem entegrasyonu için Neuron ID'yi  

göndermek için
maks çalışma modunun ve sesli alarmın süresi  
yapılandırılabilir.
 

Fonksiyon

Kontrol panelleri
Genel bilgiler

08/2012 – DE/tr

BE-TCU-LON-II

2

K6 – 2.5 – 21

BE-TCU-LON-II



  BE – TCU-LON-II  

 Tip
BE-TCU-LON-II TCU-LON-II kontrolörüne ait   

  kontrol paneli

Sipariş kodu

BE-TCU-LON-II kontrol paneli

① Alarm gösterge ışığı, kırmızı
② Sesli alarm bildirisi
③ Normal çalışma gösterge ışığı, yeşil
④  maks çalışma modu gösterge ışığı, sarı
⑤  maks çalışma modu düğmesi
⑥ Güç kesintisi gösterge ışığı, kırmızı
⑦ Basmalı servis düğmesi
⑧ LON bus veriyolu servis soketi

⑧

①
②
③

⑥

⑦

④

⑤

BE-TCU-LON-II'nin ölçülendirilmiş çizimi

① Sıva üstü montaj, gövde ile birlikte, yan çerçeveye
② Yan çerçeveye sıva altı montaj (gövde olmadan);  

yan çerçevedeki girintinin ölçüsü: 21 × 148 mm, 2- 
mm köşe yarıçaplı

LA
B

C
O

N
TR

O
L

SERVICE

ID RUN

max

ALARM
QUIT
NORMAL

19 7,5

10

15

23

15
0

19 7.5

10

15

23

15
0

①

②



Kontrol panelleri
Teknik şartname BE-TCU-LON-II

08/2012 – DE/tr

2

TCU-LON-II için durum göstergeli çeker ocak  
kontrol panelleri, bir çeker ocağın aerodinamik ve  
güvenlikle ilgili fonksiyonları göstermek ve kontrol  
etmek için kullanılır. Kontrol panelinin içinde  
fonksiyon düğmeleri, alarm ses cihazı ve bir servis  
soketi bulunur.
Gövde, çeker ocak yan çerçevesine sıva üstü veya  
sıva altı olarak monte edilmeye uygundur.
Fonksiyonların kapsamı
– Güvenlikle ilgili fonksiyonların yapılandırılabilir,  

görsel ve sesli sinyalizasyonu
– Yapılandırma ve tanılamaya yönelik entegre  

servis soketi

Özel nitelikler
– Çeker ocağın güvenlikle ilgili fonksiyonlarının  

görsel ve sesli sinyalizasyonu EN 14175'e  
uygundur.

– Dört adet gösterge ışığı
– maks (artırılmış çalışma) çalışma moduna,  

alarm bildirisine ve LonWorks devreye alma  
işlevine ait fonksiyon düğmeleri

– LON bus veriyolu servis soketi
– Güç kesintisi göstergesi

Malzemeler ve yüzeyler
– Plastik gövde
 

K6 – 2.5 – 22

Standart metin



08/2012 – DE/tr

Yapılandırma yazılımı
TCU-LON-II eklentisi

2

TCU-LON-II kontrolörlerinin tanılanması ve yapılandırma düzenlemelerine
yönelik  LNS eklentisi

 ■ Echelon LonMarker gibi ağ yönetim araçlarıyla LNS tabanlı dolayısıyla 
kolay  entegrasyon

 ■ Mevcut çalışma değerlerinin gösterilmesi
 ■ Menü dolaşımı
 ■ Cihaz yapılandırması
 ■ Kolayca devreye alma ve bakım için kapsamlı tanılama ve şema fonksiyonları

TCU-LON-II eklentisi 2.6 –

X XTCU-LON-II eklentisi testregistrierung

K6 – 2.6 – 1

TCU-LON-II eklentisi: TCU-LON-II'nin devreye alınması  
ve tanılamasına yönelik yapılandırma yazılımı



Yapılandırma yazılımı
Genel bilgiler TCU-LON-II eklentisi

08/2012 – DE/tr

2

Tip

TCU-LON-II eklentisi Genel bilgiler 2.6 – 2

Uygulama
– LABCONTROL TCU-LON-II kontrolörlerinin  

yapılandırılmasını ve tanılanmasını sağlayan  
mühendislik araçlarına yönelik LNS eklentisi

– Echelon LonMaker gibi LNS tabanlı ağ yönetim  
araçları için

– LonWorks ağı içindeki tüm kontrolörlere erişim
– Yapılandırma, devreye alma, test ve hata  

tanılama fonksiyonları
– Veri kayıtlarının yüklenmesi/indirilmesi ve  

kaydedilmesi

Türler
– TROX-RSRE01: RS, RE, PS, PE ekipman  

fonksiyonlarıyla oda üfleme havası kontrolörleri  
ve oda emiş havası kontrolörleri için

– TROX-FH01: FH ekipman fonksiyonuyla çeker  
ocak kontrolörleri için

– TROX-FH_SF: FH ekipman fonksiyonuyla  
SecuFlow ile çeker ocak kontrolörleri için

Özel nitelikler
– LonWorks ağı içindeki tüm kontrolörlere erişim
– Mevcut çalışma değerlerinin gösterilmesi
– Referans değerlerinin yapılandırılması ve  

düzenlenmesi
– Tanılama
– Yedek dosyaların oluşturulması
– Diyalog dilinin seçimi ve hava debisine ait ölçü  

biriminin seçimi 

Parçalar ve özellikleri
– Bilgisayarlar için LNS tabanlı yazılımı
– Grafiksel kullanıcı arayüzü (Windows tabanlı)
– Veri gruplarının farklı görünümleri; örneğin  

mevcut değerler, referans değerler, özel  
fonksiyonlar, tanılama

Sistem gereksinimleri
Bilgisayar veya dizüstü
– Windows XP, SP3
– Windows Vista, SP2 veya üstü
– Windows 7 32-bit sürümü
– LNS ağa yönetim aracı: Versiyon 3 SP 7 veya  

üstü; örneğin Echelon LonMaker
– Ekran çözünürlüğü 1024 × 768
– LonWorks FTT-10A ağına erişmek için bir  

arayüz adaptörü gereklidir (örneğin, USB  
adaptörü veya PCMCIA kartı)

Lisans
– Eklenti birimler için lisans gerekmez.

Montaj ve devreye alma
– Henüz yüklenmediyse LNS ağ yönetim aracını  

(örneğin Echelon LonMaker) kurun.
– Cihaz Kaynak Dosyalarını kurun.
– Eklenti birimi kurun ve kaydedin.
– Sistem entegrasyonunu gerçekleştirin (ağ  

oluşturma), cihazları tanımlayın,  
ilişkilendirmeleri oluşturun.

– Şu anda kullanılabilir olan LNS veritabanındaki  
ayrı fonksiyonel nesnelere (örneğin, LonMaker  
projesi) erişim yapın.

 

Temel bilgiler ve tanımlar 1.5 – 1

Sayfa

K6 – 2.6 – 2

Tanım

TCU-LON-II eklentisi  
(mevcut değerler)



Yapılandırma yazılımı
Genel bilgiler

08/2012 – DE/tr

TCU-LON-II eklentisi

2

Eklenti birim, ağ yönetimi ile birlikte çalışır ve  
grafiksel kullanıcı arayüzünde (GUI) değerleri,  
parametreleri ve fonksiyonları gösterir.
– Mevcut çalışma değerlerinin gösterilmesi
– Kontrolörlerin yapılandırılması
– Tüm kontrolör bağlantılarına yönelik tanılama
– Fabrika ayarlarına sıfırlama ve devreye alma  

ayarlarına yönelik yedekleme fonksiyonu
– Programı kullanıcılarının belirlenmesi ve  

dolayısıyla kullanıcı tarafından yapılandırma  
değişikliklerinin belgelenmesi

– Diyalog dili: İngilizce veya Almanca
– Hava debisinin ölçü birimi: m³/h, l/s veya cfm
– Kontrolör yapılandırması dosyalara kaydedilir  

ve proje veritabanı oluşturmak üzere  
kullanılabilir.

 

K6 – 2.6 – 3

Fonksiyon

Sipariş kodu

TCU-LON-II eklentisi arzu  
edildiğinde kullanılabilir.

TCU-LON-II eklentisi (mevcut değerler) TCU-LON-II eklentisi (tanılama)



08/2012 – DE/tr

2

K6 – 2.6 – 4

Notlar



08/2012 – DE/tr

Yapılandırma yazılımı
MConnect

2

TFM veya TPM izleme sistemlerinin yapılandırılmasına ve tanılanmasına 
yönelik  yazılım 

 ■ İzlenmekte olan değerlerin görüntülenmesi
 ■ Menü dolaşımı
 ■ İzlenecek değerlerin ve alarmların seçimi
 ■ Ek fonksiyonların yapılandırılması
 ■ Hava debisinin ölçü birimi ile diyalog dilinin seçimi

MConnect 2.6 –

X XMConnecttestregistrierung

K6 – 2.6 – 5

TFM ve TPM'nin devreye alınması tanılanması için



Yapılandırma yazılımı
Genel bilgiler

08/2012

MConnect

 – DE/tr

2

Tip

MConnect Genel bilgiler 2.6 – 6

Uygulama
– MConnect yapılandırma yazılımı, TFM-1, TFM- 

2 ve TPM izleme cihazlarıyla birlikte  
kullanılmaya yöneliktir.

– Bilgisayar yazılımı, ücretsiz olarak indirilebilir ve  
müşteriler tarafından kullanılabilir.

– Çeker ocaklara veya odalara ait olan ve hava  
debisi, alın hızı ve fark basıncının izlenmesine  
yönelik izleme cihazlarının yapılandırılması için  
kullanılır.

– Fonksiyon testi ve hata tanılama
– Veritabanlarının hızlı şekilde belgelenmesi ve  

oluşturulması
– Veri kayıtlarının yüklenmesi/indirilmesi ve  

kaydedilmesi

Kullanışlı ilaveler
– MConnect-CAB: Bir TFM veya TPM Tipi izleme  

cihazının bir bilgisayara bağlantısına yönelik  
tak-çalıştır kablo

Özel nitelikler
– Grafik destekli cihaz yapılandırması
– İzlenmekte olan çalışma değerlerinin ve mevcut  

değerlerin gösterilmesi
– İki bağımsız değerlerinin izlenmesi; ilgili alarm  

tipleri ayarlanabilir.
– Alarm baskılamasına yönelik anahtar kontak  

gibi özel fonksiyonlar
– Bir proje veritabanı kurmak için gerekli yedek  

dosyalarının oluşturulması
– Diyalog dilinin seçimi ve hava debisine ait ölçü  

biriminin seçimi 

Parçalar ve özellikleri
– Bilgisayar yazılımı
– Seri RS232 arayüzüyle yazılım bağlantısı
– Grafiksel kullanıcı arayüzü (Windows tabanlı)
– Microsoft.Net Çerçevesi (yazılımın paketine  

dâhil) tabanlı
– Fark görünümler; örneğin, izleme, alarmlar,  

özellikler

Sistem gereksinimleri
Bilgisayar veya dizüstü
– Windows XP, SP3
– Windows Vista, SP2 veya üstü
– Windows 7 32-bit sürümü
– RS232 arayüzü veya USB-RS232 adaptörüyle  

USB arayüzü
– Ekran çözünürlüğü 1024 × 768
Lisans
– Lisans gerekmez.

Montaj ve devreye alma
Bilgisayarı hazırlayın.
– Yazılımı indirip kurun.
– Gerekirse USB adaptörüne ait sürücüyü kurun.
– Yazılımı başlatın ve COMx iletişim portunu  

seçin.
– Diyalog metnini seçin.

İzleme sisteminin devreye alınması
– Terminal kablosunu bağlayın.
– Yazılımı başlatın.
– Yapılandırma veya tanılama penceresini açın ve  

gerekli eylemleri yerine getirin.
 

Temel bilgiler ve tanımlar 1.5 – 1

Sayfa

K6 – 2.6 – 6

Tanım

MConnect yapılandırma  
yazılımı



Yapılandırma yazılımı
Genel bilgiler

08/2012 – DE/tr

MConnect

2

Yazılım, grafiksel bir kullanıcı arayüzünde (GUI)  
değerleri, parametreleri ve fonksiyonları gösterir.
– İzleme cihazının tüm bağlantılarına yönelik  

tanılama
– Diyalog dili: İngilizce veya Almanca
– Hava debisinin ölçü birimi: m³/h veya l/s
– Cihaz yapılandırması dosyalara kaydedilir ve bir  

proje veritabanı oluşturmak için kullanılır.
 

K6 – 2.6 – 7

Fonksiyon

MConnect yapılandırma yazılımına ait aksesuarlar



  MConnect – CAB  

 Aksesuarlar
MConnect-CAB TFM veya TPM Tipi bir izleme  

sisteminin bir bilgisayara bağlanması için  
kullanılan terminal kablosu

Sipariş kodu

MConnect yazılımı,  
internet sitemizden  
ücretsiz olarak indirilebilir. 

MConnect yapılandırma yazılımı MConnect yapılandırma yazılımı



08/2012 – DE/tr

2

K6 – 2.6 – 8

Notlar



EasyConnect kontrol  paneli

EasyConnect alarmları

EasyConnect şeması

EasyConnect hava debi leri

08/2012 – DE/tr

Yapılandırma yazılımı
EasyConnect Tipi

2

TCU3 Tipi kontrolörlerin ve TAM adaptör modüllerinin yapılandırılmasına 
ve  tanılanmasına yönelik yazılım

 ■ Mevcut çalışma değerlerinin gösterilmesi
 ■ Etkileşimli dolaşım imkânı
 ■ Kapsamlı tanılama ve şema fonksiyonları
 ■ Yapılandırma protokolleri ve yedek dosyalarının oluşturulması
 ■ Yazılım otomatik olarak kontrolör tipini tanır ve ilgili çalışma değerlerini  

ve  parametrelerini gösterir.
 ■ Hava debisinin ölçü birimi ile diyalog dilinin seçimi
 ■ Bağlantı kablosu ve USB adaptörü, tedarik paketine dâhildir.

İsteğe bağlı ekipman ve aksesuarlar
 ■ Kablosuz iletişim için Bluetooth BlueCON adaptör modülü

EasyConnect 2.6 –

X XEasyConnecttestregistrierung

K6 – 2.6 – 9

EASYLAB bileşenlerinin devreye alınması
ve tanılaması  için



Yapılandırma yazılımı
Genel bilgiler EasyConnect

08/2012 – DE/tr

2

Tip

EasyConnect Genel bilgiler 2.6 – 10

Uygulama
– EASYLAB TCU3 kontrolörleri ve TAM adaptör  

modüllerine ait EasyConnect yapılandırma  
yazılımı

– Çeker ocak kontrolörlerin, üfleme veya emiş  
havası kontrolörlerinin, fark basınç  
kontrolörlerinin ve adaptör modüllerinin  
yapılandırılmasını değiştirmek için kullanılır.

– Yapılandırma ve devreye almaya yönelik  
kapsamlı fonksiyonlar

– Test ve hata tanılamaya yönelik fonksiyonlar
– Yapılandırma yazılımlarının belgelenmesi

Türler
– CAB: Bağlantı kablosu ve USB RS485'e  

(kablolu bağlantı) sahip yapılandırma yazılımı
– BC: Bluetooth BlueCON adaptör modülüne  

(kablosuz iletişim) sahip yapılandırma yazılımı

Özel nitelikler
– Mevcut çalışma değerlerinin gösterilmesi
– Etkileşimli dolaşım imkânı
– Kapsamlı tanılama ve şema fonksiyonları
– Yapılandırma protokolleri ve yedek dosyalarının  

oluşturulması
– Hava debisinin ölçü birimi ile diyalog dilinin  

seçimi
– Bağlantı kablosu ve USB adaptörü, tedarik  

paketine dâhildir.
– İsteğe bağlı olarak, kablosuz iletişim için  

Bluetooth BlueCON adaptör modülü

Parçalar ve özellikleri
– Bilgisayar yazılımı
– USB 2.0, RS485 arayüz adaptörü, sürücü  

yazılımı ile CD dâhil
– Tak-çalıştır kablo
– Bilgisayar tarafı: 9 iğneli D-SUB soketi;  

EASYLAB tarafı: RJ45
– Grafiksel kullanıcı arayüzü (Windows tabanlı)
– Microsoft.Net Çerçevesi (yazılımın paketine  

dâhil) tabanlı
– Kontrolör yapılandırmasına yönelik  

düzenlemeleri kolaylaştırmaya yönelik devreye  
alma sihirbazı

– Yapılandırma parametrelerine yönelik erişim  
kısıtlanabilir (yalnızca yazma).

Sistem gereksinimleri
Bilgisayar veya dizüstü
– Windows XP, SP3
– Windows Vista, SP2 veya üstü
– Windows 7 32-bit ve 64-bit sürümleri
– USB veya Bluetooth arayüzü
– Ekran çözünürlüğü 800 × 600
Lisans
– Lisans, bir bilgisayar için geçerlidir.
– Lisans, donanım ile ilişkilidir (lisans anahtarı  

gerekir).

Montaj ve devreye alma
Bilgisayarı hazırlayın.
– Yazılımı kurun.
– USB-RS485 arayüz adaptörünü bağlayın.
– CD'den USB-RS485'e ait sürücüyü kurun.
– Lisans anahtarını istediğinde lisans anahtarını  

girin.
– COMx iletişim portunu seçin.
EASYLAB'in devreye alınması
– EASYLAB kontrolörünü veya adaptör  modülünü 

bağlayın.
– Yazılımı başlatın.
– Yapılandırma veya tanılama penceresini açın ve  

gerekli eylemleri yerine getirin.
 

Temel bilgiler ve tanımlar 1.5 – 1

Sayfa

K6 – 2.6 – 10

Tanım

EasyConnect başlatma  
penceresi



Yapılandırma yazılımı
Genel bilgiler

08/2012 – DE/tr

EasyConnect

2

Yazılım, grafiksel bir kullanıcı arayüzünde (GUI)  
değerleri, parametreleri ve fonksiyonları gösterir.  
Yazılım otomatik olarak kontrolör tipini tanır ve ilgili  
çalışma değerlerini ve parametrelerini gösterir. 
– Mevcut çalışma değerlerinin gösterilmesi
– Oda yönetim fonksiyonuna sahip kontrolör  

üzerinde oda çalışma değerlerinin gösterilmesi
– İletişim sihirbazıyla bağımsız kontrolörlerin ve  

oda kontrolörlerinin (oda yönetim fonksiyonuna  
sahip kontrolörler) devreye alınması

– Tüm kontrolör bağlantılarına yönelik tanılama
– En önemli çalışma değerlerinin bir zaman  

şemasında grafiksel olarak gösterilmesi
– Fabrika ayarlarına sıfırlama ve devreye alma  

ayarlarına yönelik yedekleme fonksiyonu
– Programı kullanıcılarının belirlenmesi ve  

dolayısıyla kullanıcı tarafından yapılandırma  
değişikliklerinin belgelenmesi

– Diyalog dili: İngilizce veya Almanca
– Hava debisinin ölçü birimi: m³/h, l/s veya cfm
– Cihaz yapılandırması dosyalara kaydedilir ve bir  

proje veritabanı oluşturmak için kullanılır.
– Ayrı logo ve başlık bilgisiyle bir PDF protokol  

dosyasında kontrolör yapılandırmasının  
belgelenmesi

Sınırlı fonksiyon erişimine (lisans koduyla  
belirlenen) sahip farklı kullanıcı grupları  
tanımlamak mümkündür. Yazılım, birkaç erişim  
hakkı seviyesini destekler.
– Mevcut çalışma değerleri ve tanılama verilerinin  

gösterilmesi
– Yapılandırma verilerinin gösterilmesi ve  

değiştirilmesi
– Servis aralığının değiştirilmesi
– Yedekleme fonksiyonu
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Fonksiyon

EasyConnect yapılandırma yazılımı

 

  EasyConnect – CAB  

 Yazılım
EasyConnect  Yapılandırma yazılımı

 Arayüz adaptörü
CAB USB–RS485 ve bağlantı kablosu 
 (kablolu  bağlantı)
BC Bluetooth BlueCON adaptör modülü  

(kablosuz iletişim)

Sipariş kodu

EasyConnect başlatma penceresi EasyConnect şeması
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Notlar
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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
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Yasal Uyarı

Sorumluluk Reddi Tüm iş ilişkilerimiz, sadece o anda geçerli olan  
Genel Koşul ve Şartlarımıza tabidir. Garantimiz, sadece müşteri ile  
TROX arasındaki sözleşmeye dayanır. Bu belgede verilen bilgiler  
herhangi bir yükümlülüğe sahip olmayıp bir ürünün özellikleri veya  
kullanımı ile herhangi bir garanti teşkil etmemektedir.
Verilen bilgi ler genel nitelikte olup duruma göre değişkenlik 
gösterebilir. Gösterilen ürünler ve sistemler örnek amaçlıdır. 
Gösterilen bazı  ürünler ve sistemler, bireysel müşterilere yönelik 
tasarlanmış olabi lir ve bundan dolayı özelleştirilmiş çözümleri 
temsil edebilir. Bu  ürünler ve sistemlerin bazıları, yalnızca sürşarj 
ile kullanılabilir olan  özel parça veya ekipman ile gelir. 
Teslimat kapsamı, görünüm, performans, boyutlar ve ağırlıklar
ile  ilgili bilgiler, baskıya gittiğinde doğrudur. Değişikliğe tabidir.
Bu  basım, önceki tüm baskıların yerine geçer.



08/2012 – DE/tr K6 – Z – 3

TROX İletişim

Yabancı temsilcilikler

TROX Uluslararası

Arjantin
TROX Argentina S.A.

Avustralya
TROX Australia Pty Ltd

Belçika
S.A. TROX Belgium N.V.

Brezilya
TROX do Brasil Ltda.

Bulgaristan
TROX Austria GmbH

Çin
TROX Air Conditioning Components 
(Suzhou) Co., Ltd.

Danimarka
TROX Danmark A/S

Fransa
TROX France Sarl

İngiltere
TROX UK Ltd.

Hong Kong 
TROX Hong Kong Ltd.

Hindistan
TROX INDIA Pvt. Ltd.

İtalya
TROX Italia S.p.A.

Hırvatistan
TROX Austria GmbH

Malezya
TROX Malaysia Sdn. Bhd. 

Meksika
TROX Mexico S.A. de C.V.

Hollanda
TROX Nederland B.V.

Norveç
TROX Auranor Norge AS

Avusturya
TROX Avusturya GmbH

Polonya
TROX Avusturya GmbH

Romanya
TROX Avusturya GmbH

Rusya 
OOO TROX RUS

İsviçre
TROX HESCO Schweiz AG

Sırbistan
TROX Austria GmbH

İspanya
TROX España, S.A.

Güney Afrika
TROX South Africa (Pty) Ltd

Çek Cumhuriyeti
TROX Austria GmbH

Türkiye
TROX TURKEY LTD . STI .

Macaristan
TROX Austria GmbH

ABD
TROX USA, Inc.

Birleşik Arap Emirlikleri
TROX Middle East (LLC)

Abu Dabi
Mısır
Bosna-Hersek
Finlandiya
Yunanistan
Endonezya
İrlanda
İzlanda
İsrail
Letonya

Litvanya
Malta
Morocco
Yeni Zelanda
Umman
Pakistan
Filipinler
Portekiz
İsveç
Slovak Cumhuriyeti

Slovenya
Güney Kore
Tayvan
Tayland
Ukrayna
Uruguay
Vietnam
Zimbabve

TROX Almanya

Kuzey şubesi
Hannover ofisi 
Bothfelder Straße 23
30916 Isernhagen, Almanya
Telefon +49 (0) 511 61003435
Faks +49 (0) 511 619820
E-mail nln@trox.de

Güney şubesi
Münih ofisi 
Liebigstraße 2
85301 Schweitenkirchen, Almanya
Telefon +49 (0) 8444 9250
Faks +49 (0) 8444 92510
E-mail nls@trox.de

Merkez şube
Frankfurt ofisi 
Kaiserleistraße 43
63067 Offenbach, Almanya
Telefon +49 (0) 69 985560
Faks +49 (0) 69 98556111
E-mail nlm@trox.de

Kuzey batı şubesi
Stuttgart ofisi 
Hohentwielstraße 28
70199 Stuttgart, Almanya
Telefon +49 (0) 711 648620
Faks +49 (0) 711 6486220
E-mail nlsw@trox.de

Batı şubesi
Neukirchen-Vluyn ofisi 
Heinrich-Trox-Platz 
47504 Neukirchen-Vluyn, Almanya
Telefon +49 (0) 2845 202611
Faks +49 (0) 2845 202612
E-mail nlw@trox.de

Doğu şubesi
Berlin ofisi
Rotherstraße 18
10245 Berlin, Almanya
Telefon +49 (0) 30 2618051
Faks +49 (0) 30 2629078
E-mail nlobb@trox.de

Dresden ofisi 
Zur Wetterwarte 50, Haus 337/G
01109 Dresden, GAlmanya
Telefon +49 (0) 351 889091112
Faks +49 (0) 351 8890910
E-mail nlobd@trox.de
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