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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
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EASYLAB sisteminin genişletilmesine yönelik
adaptör  modülü
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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
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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
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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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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
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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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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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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
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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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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.



Kontrolör
Teknik şartname
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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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Uygulama alanı

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

Çeker ocak 
kontrolü

Mahal 
dengeleme

Mahal basınç 
kontrolü

Çeker ocak 
kontrolü

Room  
balancing

Mahal basınç 
kontrolü

Çeker ocak 
izleme

Donanım bileşenleri

Adaptör modülü  (TAM) ●

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

Genişleme modülü, 230 V, UPS ● ● ●

LonWorks arayüzü ● ● ● ● ● ●

Solenoid valf  (genişleme) ● ● ● ● ● ●

Çeker ocak aydınlatması  (genişleme) ● ●

OLED ekranlı kontrol panosu ● Seçenekler

40 karakter ekranlı kontrol panosu ● ● ●

Kontrol panosu – TCU-LON-II standardı ● ●

Fonksiyonlar

Hava debisi izleme ● ● ● ● ● ● ●

Yüzey hızı izleme ● ● FMS-2

Sürgülü kapak izleme (EN 14175) ● ● ●

Oda basıncı izleme ● ●

Sabit hava debisi kontrolü ● ● ● ●

Değişken hava debisi kontrolü ● ● ● ●

Sürekli hava debisi farkı ● ● ● ●

Mahal basınç kontrolü ● ●

Oda yönetimi fonksiyonu ● ●

● Mümkün
Mümkün değil



Yapılandırma yazılımı
Genel bilgiler EasyConnect
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Ürün seçimi

Uygulama alanı

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

Çeker ocak 
kontrolü

Mahal 
dengeleme

Mahal basınç 
kontrolü

Çeker ocak 
kontrolü

Room  
balancing

Mahal basınç 
kontrolü

Çeker ocak 
izleme

Donanım bileşenleri
İlave fonksiyonlar

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

Damper klapesi konumunun 
sinyalizasyonu ● ● ●

Eş zaman kontrolü ● ● ● ●

Hava debisi referans değer değişikliği ● ● ● ●

Duman tahliyesi ●

Hareket dedektörü ● ●

Otomatik sürgülü kapak cihazı ●

Yardımcı akımlı fan

İzleme ● ● ●

Yapılandırma yazılımı

EasyConnect ● ● ● ●

TCU-LON-II eklentisi ● ● ●

● Mümkün
Mümkün değil
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