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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
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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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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
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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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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
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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
 

K6 – 2.3 – 15

Standart metin
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Ürün seçimi

K6 – 2.7 – 2

Uygulama alanı

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

Çeker ocak 
kontrolü

Mahal 
dengeleme

Mahal basınç 
kontrolü

Çeker ocak 
kontrolü

Room  
balancing

Mahal basınç 
kontrolü

Çeker ocak 
izleme

Donanım bileşenleri

Adaptör modülü  (TAM) ●

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

Genişleme modülü, 230 V, UPS ● ● ●

LonWorks arayüzü ● ● ● ● ● ●

Solenoid valf  (genişleme) ● ● ● ● ● ●

Çeker ocak aydınlatması  (genişleme) ● ●

OLED ekranlı kontrol panosu ● Seçenekler

40 karakter ekranlı kontrol panosu ● ● ●

Kontrol panosu – TCU-LON-II standardı ● ●

Fonksiyonlar

Hava debisi izleme ● ● ● ● ● ● ●

Yüzey hızı izleme ● ● FMS-2

Sürgülü kapak izleme (EN 14175) ● ● ●

Oda basıncı izleme ● ●

Sabit hava debisi kontrolü ● ● ● ●

Değişken hava debisi kontrolü ● ● ● ●

Sürekli hava debisi farkı ● ● ● ●

Mahal basınç kontrolü ● ●

Oda yönetimi fonksiyonu ● ●

● Mümkün
Mümkün değil



Yapılandırma yazılımı
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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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