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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
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EASYLAB ve TCU-LON-II çeker ocak kontrolörleri için
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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
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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
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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  /  ...  
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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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②

① 3 m bağlantı kablosu ② 21 – 22.5 mm çeker ocak kubbesine delinmiş deliğin  
çapı
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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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 ■ Ürün seçimi

 2.7 –

X Xtestregistrierung
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Ürün seçimi
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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
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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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