




Uygulama

Uygulama

EASYLAB sisteminin genişletilmesi için TAM Tipi adaptör modülü
Çeker ocak kontrolü ve oda kontrolü arasında arayüz
Merkezi BYS, 0 – 10 V voltaj sinyalleri veya LonWorks, BACnet, Modbus genişletme modülü arayüzü
Çok basit devreye alma; otomatik kontrolör tanımlama; bileşen adreslemesi gerekmez (tak-çalıştır iletişim), interaktif menü navigasyonuna sahip konfigürasyon
yazılımı ve genişletilmiş teşhis fonksiyonları
Genişletme modülleri ve oda kontrol panelleri kullanarak projeye özel konfigürasyon
Oda balansına ek hava debilerinin entegrasyonu için çeşitli seçenekler
Oda yönetim fonksiyonu (RMF) devreye alınabilir
Ecza ve yarı iletken sanayilerinde laboratuarlarda, temiz odalarda, ameliyathanelerde, yoğun bakım ünitelerinde ve zorlu kontrol gereksinimlerine sahip ofislerde
kullanım için

Özellikler

Bileşen adresleme gerektirmeyen, otomatik kontrol tanımlamasına sahip tak-çalıştır iletişim
Fonksiyonel genişleme için modüler sistem
Kontrolör gövdesinin dışında bağlantılar ve durum göstergeleri
Uyarlanabilir oda kontrol panelleriyle projeye özel ayarlamalar
Konfigüre edilebilir özel fonksiyonlar, izleme ve alarm sinyali ile projeye özel ayarlamalar yapılabilir
Sistemin sürekli fonksiyon takibi
Çok basit devreye alma, konfigürasyon değişiklikleri ve teşhis
Oda ayarlarının merkezi konfigürasyonu ve sürekli sinyalizasyonu (oda yönetimi fonksiyonu)
EasyConnect konfigürasyon yazılımı interaktif navigasyona imkan verir (ayrıca kablosuz)
Projeye özgü parametrelerle fabrikada test edilmiş ve konfigüre edilmiştir

Tanım

Çalışma modları

LAB: Laboratuarlar için emiş havası sistemi
CLR: Temiz odalar için üfleme havası sistemi
LAB/CLR-RMF: Aktif oda yönetim fonksiyonuna sahip sistem

Parçalar ve özellikleri

Program ve sistem verilerinin kalıcı belleğe kaydedildiği mikroişlemci sistemi
Besleme gerilimi bağlantısı için çift bacalı terminal bloğu

TAM

EASYLAB SISTEMININ GENIŞLETILMESI IÇIN ADAPTÖR
MODÜLÜ

Çeker ocak kontrolü ve oda kontrolü arasında ve merkezi BYS'ye arayüz olarak
adaptör modülü

23 EASYLAB kontrolörü, çeker ocak kontrolörü veya oda kontrolörüne
kadar tak-çalıştır iletişim
Diğer değişken ve sabit hava debilerinin oda balansına entegrasyonu için
ek data noktaları, örneğin kontrolörler veya çeker ocaklar
Merkezi BYS'ye oda arayüzü olarak ayarlanabilir
Sinyalizasyon ve oda fonksiyonlarının kullanımı için oda kontrol paneli
bağlantısı

Genişletme seçenekleri

Şebekeye bağlantı (230 V)
LonWorks, BACnet veya Modbus standart arayüzleriyle merkezi BYS
genişletme modülleri
İşletim modu geçerli ayarı için oda kontrol panelleri
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İki kontrol paneli için bağlantı
Priz soketi veya vida terminallerine iletişim hattı bağlantısı
Vİda terminallerine sahip dijital çıkışlar
Vida terminallerine veya priz soketine sahip dijital girişler
Vida terminallerine veya priz soketine sahip analog girişler
Vida terminallerine sahip analog çıkışlar
İletişim hattı için entegral terminal direnç
Gövdenin her iki tarafında alarm gösterge ışıkları
Durum gösterge ışıkları (kalp atışı, iletişim ve terminal direnci)

Eklentiler

Genişletme modülleri, fabrikada monte edilir veya sonradan takılabilir.

T: EM-TRF, kontrolörü 230 V AC şehir cereyanına bağlamak için güç kaynağı ünitesi
U: EM-TRF-USV, kontrolörü 230 V AC şehir cereyanına bağlamak ve kesintisiz güç sağlamak için güç kaynağı ünitesi
L: EM-LON, LonWorks FTT-10A arayüz
B: EM-BAC-MOD-01, BACnet MS/TP için konfigüre edilmiş arayüz
M: EM-BAC-MOD-01, Modbus RTU için konfigüre edilmiş arayüz

Kullanışlı ekler

BE-LCD-01: Çeker ocak kontrolü ve oda kontrolü için kontrol paneli (yalnız işletim modu için ...-RMF)
Fark basınç transdüserleri: Oda basıncı kontrolü ve kanal basıncı kontrolü için statik fark basınç transdüserleri
EasyConnect: EASYLAB bileşenlerinin devreye alma ve teşhisi için konfigürasyon yazılımı

Konstrüksiyon özellikleri

Tek gövde içinde ana PCB ve genişletme modülleri
Bir şalt dolabı, duvar veya tavana gövdenin montajı için açılı braket
EM-TRF veya EM-TRF-USV'li TAM haricinde, gövde alet kullanmadan açılabilir
Genişletme modüllerinin bağlantısı için pim başlıklı soket
Gövdenin dışındaki en önemli bağlantılar için priz soketleri

Malzemeler ve yüzeyler

ABS plastikten yapılmış gövde, mavi (RAL 5002)
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