




Uygulama

Uygulama

Çeker ocakların veya odaların aerodinamik fonksiyonlarını göstermek ve işletmek için BE-LCD-01 Tip kontrol panelleri
Gerçek değerlerin, referans değerlerin ve işletme durumlarının, metin olarak veya durum ekranı üzerinde gösterilmesi
Optik ve akustik alarmlar
İşletim modu varsayılan ayarı
Aydınlatma, otomatik çerçeve cihazı veya panjurların ek tesisat veya kablolama olmadan işletilmesi

Çeker ocak kontrolü için kontrol paneli

EN 14175 normuna uygun durum ekranı
EASYLAB TCU3 çeker ocak kontrolörüne bağlantı

Oda kontrol paneli

Bir odanın hava debisi veya fark basınç kontrolü için durum ekranı
Aktif oda yönetim fonksiyonuyla EASYLAB TCU3 veya TAM oda kontrolörüne bağlantı

Özellikler

Büyük üç renkli durum ekranı
Basma tuşları ve fonksiyonlar bireysel olarak konfigüre edilebilir
Kullanımı kolay - elverişli fonksiyon tuşları görünürken, elverişsiz fonksiyon tuşları görünmez.
Kontrolör ve kontrol paneli arasındaki iletişimin sürekli kendi kendine izlenmesi sonucu mükemmel işletim güvenilirliği
Dört farklı görüş açısı sunabilen takılabilir adaptör
Yan panel veya duvara montaj

Tanım

Parçalar ve özellikleri

BE-LCD-01

EASYLAB ÇEKER OCAK KONTROLÖRLERI VEYA ODA
KONTROLÖRLERI IÇIN, METIN EKRANLI

Çeker ocak kontrolörleri veya oda kontrolörleriyle kullanılmak üzere, işletim
değerlerini göstermek, fonksiyonları etkinleştirmek ve işletme durumu sinyallerini
göstermek için kontrol panelleri

EN 14175 normuna uygun olarak çeker ocaklar için güvenlikle ilgili
fonksiyonların veya odalar için işletme durumlarının sinyalizasyonu
Gerçek değerlerin, referans değerlerin ve durum mesajlarının gösterilmesi
Bluetooth modülü ile kablosuz iletişim
40 karakterli metin ekranı
İşletme modu varsayılan ayarı ve belirli fonksiyonlar için basma tuşları
Konfigüre edilebilir basma tuşlarına sahip projeye özel fonksiyon grubu
Konfigürasyon ve teşhis için entegre servis soketi
Çeker ocak yan paneline sıva altı montaja veya duvara yüzey montajına
uygun gövde
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40 karakterli ekran, zemin aydınlatmalı (mavi)
HIGH ve LOW göstergeli, üç renkli durum ekranı (yeşil, sarı, kırmızı)
Çerçeve izleme uyarı ekranı
8 fonksiyon tuşu alanı, bireysel olarak aktif hale getirilebilir
Alarm sesi
EASYLAB kontrolör için bağlantı soketi
Kontrolörün konfigürasyon ve teşhisi için entegre servis soketi
BlueCon Bluetooth modülü ile kablosuz iletişim
5 m bağlantı kablosu
Sıva altı montaja veya yüzey montajına uygun dikdörtgen gövde

Kullanışlı ekler

EasyConnect: EASYLAB bileşenlerinin devreye alma ve teşhisi için konfigürasyon yazılımı

Konstrüksiyon özellikleri

Montajı kolaylaştırmak için, taban plakası ve takılabilir adaptöre sahip gövde
Adaptör, çeker ocakların küçük yan panelleri üzerine dahi montaja olanak verir
Dört farklı görüş açısı sunabilen takılabilir adaptör: sağdan, soldan, üstten ve alttan
Takılabilir bağlantılar

Malzemeler ve yüzeyler

ABS plastik gövde
Gövde: açık inci rengi (RAL 9022)
Ön plastik - antrasit gri (RAL 7016)
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