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EASYLAB çeker ocak kontrolörleri, oda kontrolörleri ve adaptör modüllerine ait  
genişletme modülü; odaların veya bağımsız hava debisi kontrolörlerin merkezi bina  
yönetim sistemiyle entegrasyonu içindir.

 ■ BACnet MS/TP ile Modbus RTU arasında anahtarlama
 ■ BACnet Standartlaştırılmış Cihaz Profili (Ek L)
 ■ Bağımsız veri kayıtlarına sahip Modbus arayüzü
 ■ Genişleme modülünü EASYLAB bileşenlerine entegre eden yerli BACnet  

arayüzü
 ■ Kolay iyileştirme imkânı
 ■ EIA-485 bus veriyoluna ait çift sıralı klemensler
 ■ Ekipman adresi ve veri aktarım parametreleri tanımlanabilir.

Merkezi bina yönetim sistemi arayüzü
 ■ Aktif oda yönetimi fonksiyonu (RMF) ile birlikte bir kontrolörde kullanıldığında  

modül, bütün oda için toplam hava debileri ve toplu alarmlar gibi veri noktaları  
da sağlar.

 ■ Tek bir kontrolör üzerinde kullanıldığı zaman: hava debisi, alarm, damper  
klapesi konumu ve diğerlerine ait veri noktaları

 ■ Merkezi çalışma modu varsayılan ayarı; örneğin gece çalışması

EM-BAC-MOD-01 2.3 –

X XEM-BAC-MOD-01testregistrierung
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EASYLAB kontrolörleri ve adaptör modüllerine yönelik  
BACnet ve Modbus arayüzü
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Tip

EM-BAC-MOD-01 Genel bilgiler 2.3 – 22
Arayüz bilgileri – tekil kontrolör 2.3 – 25
Arayüz bilgileri – EASYLAB odası 2.3 – 26
Arayüz bilgileri – BACnet 2.3 – 27
Arayüz bilgileri – Modbus 2.3 – 32
Detaylar 2.3 – 35
Teknik şartname 2.3 – 42

Uygulama
– EASYLAB sistemine yönelik EM-BAC-MOD- 

01 Tipi genişletme modülü
– Merkezi bina yönetim sistemine BACnet-MS/ 

TP veya Modbus RTU arayüzü
– Bağımsız kontrolörlere veya odaya ait veri  

noktaları
– Oda arayüzü: EASYLAB sistemi içinde oda  

çalışma modlarının varsayılan ayarı, hava  
değişim oranının artması veya azalması, odanın  
gerçek (geri besleme) çalışma değerlerinin  
veya değerlendirilmiş damper klapesi  
konumlarının okunması, toplu alarmlar

– Kontrolör arayüzü: Tek bir çeker ocak  kontrolöre 
ait çalışma modu varsayılan ayarı,  tekil 
kontrolörlere ait hava debileri veya  bağımsız 
alarmlar gibi bağımsız çalışma  değerlerinin 
okunması

– Çeker ocak, üfleme havası, emiş havası veya  
EASYLAB TCU3 fark basınç kontrolörü ve TAM  
adaptör modülü ile birlikte kullanılabilir.

– Laboratuarlarda, eczacılık ve yarı-iletken  
endüstrilerindeki temiz odalarda,  
ameliyathanelerde, yoğun bakım ünitelerinde  
ve çok zorlu kontrol şartlarına sahip ofislerde  
kullanmaya yöneliktir.

– Fabrika montajlı ya da EASYLAB temel bileşeni  
gövdesinde iyileştirmeye yönelik

Özel nitelikler
– Kuruluma hazır olup ana baskılı devre kartına  

kolayca bağlanabilir.
– EIA-485 BACnet MS/TP ve Modbus RTU  

ağlarına yönelik arayüz
– BACnet Protokolü Revizyon 12.0
– Yalnızca standart BACnet nesneleri veya  

Modbus kayıtları iletişim için kullanılır.
– EASYLAB kontrolörüne ya da farklı fonksiyonel  

profillere sahip EASYLAB odasına ait veri  
arayüzü

– Ağ adreslerini ve iletişim parametrelerini girmek  
için kullanılan donanım anahtarı (iletişim  
yazılımı gerekmez)

Parçalar ve özellikleri
– Kalıcı bellekte kayıtlı kurulum programına sahip  

mikroişlemci
– EIA-485 iletişim arayüzü
– BACnet ve Modbus iletişim protokolleri  

arasında geçiş yapan sürgülü anahtar
– 1 ila 99 arasında ekipman adreslerini  

ayarlamak için kullanılan iki adet, X ve Y, adres  
anahtarları

– İletişim parametresini ayarlamak için kullanılan  
8 yönlü DIP anahtarı

– EIA-485 ağına yönelik çift sıralı klemensler  
(kolay kablolama)

– İki gösterge ışığı sırasıyla iletişimi ve hataları  
gösterir.

– Aygıt yazılımını güncelleme bağlantısı
– Etkinleştirilebilen EIA-485 dirençli bağlantı  

terminali

Konstrüksiyon özellikleri
– EASYLAB ana baskılı devre kartı ve gövde ile  

uyumlu baskılı devre kartı ve tespit noktaları
– Vidalarla sabitleme
– Modülü TCU3 veya TAM'nin ana baskılı devre  

kartına bağlamak için kullanılan iğne başlığı

Montaj ve devreye alma
Montaj
– EASYLAB temel bileşenine ait eklenti: fabrika  

montajlı
– İyileştirme projeleri için: Genişletme modülünü  

ana gövdeye monte edin.
– BACnet/Modbus EIA-485 ağına bağlantı kurun.

Devreye alma
– EASYLAB kontrolörü, genişletme modülünü  

otomatik olarak tanımlar.
– Sürgülü anahtar kullanarak BACnet veya  

Modbus protokolünü seçin.
– Kod anahtarlarını kullanarak ağ adreslerini ve  

iletişim parametrelerini ayarlayın.
– Gerekirse ağ segmentinin dirençli bağlantı  

terminalini etkinleştirin.
– Merkezi bina yönetim sistemine veri arayüzünü  

entegre edin (sistem entegrasyonu).
 

Temel bilgiler ve tanımlar 2.7 – 1

Sayfa
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Tanım

BAC-MOD-01 genişletme  
modülü
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Fonksiyonel tanım
EM-BAC-MOD-01 genişletme modülü, TCU3 Tipi  
EASYLAB kontrolörlerini ya da TAM Tipi  EASYLAB 
adaptör modüllerini bir BACnet (MS/ TP) ağına 
entegre etmek ve bu yolla onları  merkezi bina 
yönetim sistemine bağlamak için  kullanılır.
BACnet veya Modbus arayüzü, EASYLAB oda  
çalışma modu konseptini destekler. Farklı hava  
debilerini gündüz ve geceye göre kontrol etmek  
için çalışma modu varsayılanlarını ayarlamak  
mümkündür; oda sıcaklığını etkilemek amacıyla  
hava değişi oranını (hava debisi referans değer  
değişimi) artırıp azaltmak da mümkündür.
BACnet veya Modbus arayüzünü kullanmak  
suretiyle, yapılandırılabilir EASYLAB alarmları bir  
araya getirip toplayarak bağımsız bir alarm  
yönetim sistemi oluşturulabilir. Arayüz, bir  
kontrolöre veya bir odadaki tüm kontrollere ait  
hava debileri ve damper klapesi konumu gibi  
gerçek (geri besleme) çalışma değerlerinin  
aktarılmasını da mümkün kılar. 
 

Fonksiyon

  
 

K6 – 2.3 – 23

Teknik bilgiler Besleme voltajı Kontrolörden veya adaptör modülünden 5 V DC
İletişim arayüzü EIA-485 standardı
Protokol BACnet MS/TP standart rev. 12 veya Modbus RTU

Veri aktarım hızları BACnet: 9600, 19200, 38400, 76800 baud, Modbus: 9600, 19200,  
38400, 57600 baud

Veri aktarım güvenliği için eşlik denetimi Yok, tek, çift
Yapılandırılabilir ağ adresleri 01 … 9901 … 99
Çalışma sıcaklığı 0 – 50 °C
IEC koruma sınıfı III (korumalı ekstra alçak gerilim)
Koruma seviyesi IP 20
EC uygunluğu 2004/108/EG'ye göre Elektromanyetik Uyumluluk
Boyutlar (B × H × T) 78 × 65 ×100 mm

EM-BAC-MOD-01

②

④

⑤⑥

①
③

⑦

① BACNet MS/TP veya Modbus RTU protokolünü  
seçme anahtarı

② EASYLAB ana baskılı devre kartı ile bağlantıya  
yönelik soket yuvası

③ 01 ila 99 arasında ağ adreslerini ayarlama anahtarı
④ İletişim parametrelerini ayarlama DIP anahtarı
⑤ Ağ bağlantısı (EIA-485)
⑥ Aygıt yazılımını güncelleme bağlantısı
⑦ Gösterge ışıkları
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 İyileştirmeye yönelik EM-BAC-MOD-01 tipi genişletme modülü

  EM – BAC – MOD – 01  

İyileştirme mümkündür.

Sipariş kodu

Her eklenti elemanı, VAV  
terminal ünitesinin sipariş  
koduyla tanımlanmalıdır.

ELAB (TCU3) veya TAM kontrol bileşenine ait  
sipariş kodu detayı

  ELAB  /  ...B...  /  ...  
  ELAB  /  ...M...  /  ...  
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Bir EASYLAB kontrolörüne ait arayüz
– Çeker ocak kontrolörü, üfleme havası  

kontrolörü, emiş havası kontrolörüne ait yerel  
veri arayüzü ya da TAM adaptör modülü

Tek bir kontrolöre ait veri noktaları
– Hava debisinin gerçek (geri besleme) ve  

referans değerleri
– Mevcut damper klapesi konumu
– Mevcut çalışma modu
– Alarm/durum mesajları
– Toplam üfleme havası ve toplam emiş havası  

gerçek (geri besleme) değerleri (oda)
– Bir odada tüm kontrolörlere ait değerlendirilmiş  

damper klapesi konumları
– Kontrolörlerin sayısı
– Hava debilerinin entegrasyonu
– Dijital giriş ve çıkışların mevcut durumu

Bir çeker ocak kontrolörüne ait ek veri noktaları
– Genişletme modülüyle donatılmış çeker ocak  

kontrolörüne ait çalışma modu varsayılan ayarı
– Çalışma modu varsayılan modu için öncelik  

seçimi
– Alın hızı gerçek (geri besleme) değeri ve  

referans değeri (yalnızca alın hızı transdüseri ile  
FH-VS ekipman fonksiyonlu çeker ocak  
kontrolörleri için)
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Örneğin çeker ocak kontrolörü gibi tek bir kontrolöründe BACnet veya Modbus arayüzü

BMS

ROM

RBA RBA

IBA ROM ROM

BACnet / Modbus

Supply air Extract air

Communication
cable

Room control panel

Fume
cupboard 1

Fume
cupboard 2

Fume
cupboard 3

Fume
cupboard 4

BMS merkezi bina yönetim sistemi
RMF Aktif oda yönetimi fonksiyonuna sahip kontrolör

ROM Oda kontrol panelinden odanın çalışma modu
IOM BACnet veya Modbus arayüzü aracılığıyla  

aktarılan bağımsız çalışma modu
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Bir EASYLAB odasına ait arayüz
– Aktif oda yönetimi fonksiyonuna sahip TAM  

adaptör modülüne ya da TCU3 oda  
kontrolörüne (üfleme havası veya emiş havası)  
ait yerel veri arayüzü

– Oda yönetimi fonksiyonu, gereken ağ veri  
noktası sayısını ve dolayısıyla devreye alma  
maliyetlerini azaltır.

– Tek bir kontrolöre ve odaya ait yerel verilerin  
aktarılması

EASYLAB oda kontrolörüne ait veri noktaları
– Odaya ait çalışma modu varsayılan ayarı: Bir  

odada tüm kontrolörler için varsayılan çalışma  
modunu ayarlamak için sadece bir veri noktası  
gereklidir.

– Çalışma modu varsayılan ayarı için öncelik  
seçimi (merkezi bina yönetim sistemi veya oda)

– Odanın çalışma modu
– Dış sıcaklık veya fark basınç kontrolü için hava  

debisi referans değer değişimi (örnek olarak  
merkezi bina yönetim sistemi tarafından)

– Fark basınç kontrolü için referans değer  
anahtarlaması: İki fark basınç referans değer  
arasında geçiş yapma

– Toplam üfleme havası ve toplam emiş havası  
gerçek (geri besleme) değerleri (oda)

– Bir odada tüm kontrolörlere ait değerlendirilmiş  
damper klapesi konumları

– Oda fark basıncının gerçek (geri besleme) ve  
referans değerleri

– Oda basınç alarmı
– EASYLAB sisteminin içindeki kontrolör sayısı
– Hava debilerinin entegrasyonu
– Dijital giriş ve çıkışların mevcut durumu
– Yapılandırılabilir toplu alarm (çalışma durumları,  

donanım arızaları)
– Güneşten korumaya/güneşliğe (başkaları  

tarafından) yönelik kontrol giriş sinyali
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Aktif oda yönetimi fonksiyonuna sahip bir oda kontrolöründe bir EASYLAB odasına ait BACnet  
veya Modbus arayüzü

BMS

ROM

ROM ROM

ROM ROM ROM

BACnet / Modbus

Supply air Extract air

Communication
cable

Room control panel

Fume
cupboard 1

Fume
cupboard 2

Fume
cupboard 3

Fume
cupboard 4

BMS merkezi bina yönetim sistemi
RMF Aktif oda yönetimi fonksiyonuna sahip kontrolör

ROM Oda yönetimi fonksiyonuna sahip kontrolörden  
odanın çalışma modu
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Uygulama
BACnet protokolü seçilmişse EM-BAC-MOD-01  
genişletme modülü, EASYLAB TCU3 kontrolörü  
veya TAM adaptör modülündeki aşağıdaki arayüz  
fonksiyonlarını destekler.
– Yerli BACnet yani BACnet arayüzü, saha  

modülünde (EASYLAB hava debisi kontrolörü)  
yürütülür.

– Fiziksel ağ geçidi gibi harici donanım  bileşenleri 
gerekmez.

– BACnet arayüzü dokümantasyonu şu belgeleri  
içerir: Protokol Yürütme Uygunluk Beyanı  
(PICS), BACnet Birlikte Çalışabilir Destekli Yapı  
Taşları (BIBBS) ile birlikte cihazın ve  
desteklenen nesnelerin tanımı.

– Veri noktaları hakkında daha fazla bilgi için  
Detaylar bölümüne bakınız.
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Arayüz fonksiyonları

  
 

  
 

BACnet PICS (Protokol Yürütme Uygunluk Beyanı) – Genel Bakış
Ana kategoriler Değerler

Tarih 20.07.2011
Satıcı adı TROX GmbH
Satıcı tanımlayıcı 329
Ürün adı EM-BAC-MOD-01
Model no. M536HD7
Uygulama 2,0
Aygıt Yazılımı Revizyonu 2,0
BACnet Protokolü Revizyon 12
Standartlaştırılmış Cihaz Profili BACnet Uygulamaya Özgü Kontrolör (B-ASC)
Bölümleme Yeteneği No
Veri Bağlantı Katmanı Seçenekleri MS/TP yöneten (master) (Madde 9), Baud hızları 9600, 19200, 38400, 76800
Cihaz Adresi İlişkilendirme No
Ağ Güvenliği Seçenekleri Güvenli olmayan cihaz, BACnet Ağ Güvenliği olmadan çalışabilmektedir.
Destekli Karakter Kümeleri ISO 10646 (UTF-8)

Yapılandırma anahtarları
Onaltılı Anahtarlar X, Y Ağ-Adresi Onaltılı Anahtarlar X, Y Ağ-Adresi
DIP Anahtarı 1 KAPALI AÇIK
Kontrolör EASYLAB TCU3 Diğer
DIP Anahtarı 2 KAPALI AÇIK KAPALI AÇIK
DIP Anahtarı 3 KAPALI KAPALI AÇIK AÇIK
Baud hızı 9600 19200 38400 76800
Baud hızı – – – –

BIBBS - BACnet Birlikte Çalışabilir Destekli Yapı Taşları
Veri Paylaşımı-Okuma Özelliği-B DS-RP-B
Veri Paylaşımı-Yazma Özelliği-B DS-WP-B
Veri Paylaşımı-COV-Teklifsiz-B DS-COVU-B
Cihaz Yönetimi-Dinamik Cihaz İlişkilendirme-B DM-DDB-B
Cihaz Yönetimi-Dinamik Nesne İlişkilendirme-B DM-DOB-B
Cihaz Yönetimi-Cihaz İletişim Kontrolü-B DM-DCC-B
Cihaz Yönetimi-Cihazı Yeniden Başlatma-B DM-RD-B
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BACnet PICS

  
 

Erişim hakları:

RD: Okuma

WR: Yazma

E: EEPROM'a  
kaydetme

DeviceObject
Özellik Değer Erişim hakkı

Nesne tanımlayıcı Cihaz örneği = 32900 + ayarlı ağ  
adresi WR, RD; E

Nesne adı
Varsayılan = EM-BACnet; projeye  

özgü tanım girilebilir, en çok  
50 karakter

WR, RD; E

Nesne tipi Cihaz (8) RD
System_Status İŞLETİMSEL (0) RD
Vendor_Name "TROX GmbH" RD
Vendor_Identifier 329 RD
Model_Name EM-BAC-MOD-01 RD
Firmware_Revision "2.0" (EASYLAB) RD
Application_Software_Version "2.0" (EASYLAB) RD
Protocol_Version 1 RD
Protocol_Revision 12 RD

Destekli Protokol Hizmetleri
Who-is, Who-has, Okuma-Özelliği,  

Yazma-Özelliği, Cihaz-iletişim- 
kontrolü, Cihazı-yeniden-başlatma

RD

Protocol_Object_Types_Supported
DEVICE, ANALOG_VALUE,  

BINARY_VALUE,  MULTISTATE_
VALUE

RD

Object_List
EASYLAB: cihaz, analog-değer  

1…25, ikili-değer 1…18, çok durumlu- 
değer 1…8

RD

Max_ADPU_Length_Accepted 275 RD
Segmentation_Supported NO_SEGMENTATION (3) RD
APDU_Timeout 3000 RD
Number_Of_APDU_Retries 0 RD
Device_Address_Binding – RD
Database_Revision 0 RD
Tanım “EASYLAB” Kontrolör Tipi RD
Max_Master Varsayılan 127 WR, RD; E
Max_Info_Frames Varsayılan 1 WR, RD; E
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BACnet PICS

FH: Çeker ocak  
kontrolörü

RR: Üfleme havası  
veya emiş havasına ait  
oda kontrolörü

TAM: Adaptör modülü

RMF'li RR: Etkin oda  
yönetimi fonksiyonuna  
sahip oda kontrolörü

RMF'li TAM: Etkin oda  
yönetimi fonksiyonuna  
sahip adaptör modülü

  
 

Erişim hakları:

RD: Okuma

WR: Yazma

Çok Durumlu Değer Nesneleri
Çok Durumlu Değer Nes-

neleri
Çok Durumlu Değer Nes-

neleri Kullanılabilir ekipman fonksiyonları Erişim

Örnek Gösterim FH RR TAM RR RMF TAM  
RMF

1 COV-Mode x x x x x WR, RD
2 Mod x1 x x WR, RD
3 ModeAct x x x RD
4 RoomModeAct x x RD
5 SwitchPos x RD
6 Sunblind x x WR, RD

¹ yalnızca münferit olarak seçilmiş çalışma moduna yönelik (tek başına çalışma)
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BACnet PICS

FH: Çeker ocak  
kontrolörü

RR: Üfleme havası  
veya emiş havasına ait  
oda kontrolörü

TAM: Adaptör modülü

RMF'li RR: Etkin oda  
yönetimi fonksiyonuna  
sahip oda kontrolörü

RMF'li TAM: Etkin oda  
yönetimi fonksiyonuna  
sahip adaptör modülü

  
 

Erişim hakları:

RD: Okuma

WR: Yazma

Analog Değer Nesneleri
Analog Değer Nesneleri Analog Değer Nesneleri Kullanılabilir ekipman fonksiyonları Erişim

Örnek Gösterim FH RR TAM RR RMF TAM  
RMF

1 VolflowSet x x x x RD
2 VolflowAct x x x x RD
3 VolTotalExh x x x x x RD
4 VolTotalSup x x x x x RD
5 PressSet x x RD
6 PressAct x x RD
7 VelocitySet x RD
8 VelocityAct x RD
9 WireSensorPos x RD
10 DampPos x x x RD
11 DampPosMax_FH x x x x x RD
12 DampPosMin_FH x x x x x RD
13 DampPosMax_RE x x x x x RD
14 DampPosMin_RE x x x x x RD
15 DampPosMax_TE x x x x x RD
16 DampPosMin_TE x x x x x RD
17 DampPosMax_RS x x x x x RD
18 DampPosMin_RS x x x x x RD
19 VolOffset_T x x WR, RD
20 VolOffset_P x x WR, RD
21 SystemDevices x x x x x RD
22 VolflowExh x x x x x WR, RD
23 VolflowSup x x x x x WR, RD
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BACnet PICS

FH: Çeker ocak  
kontrolörü

RR: Üfleme havası  
veya emiş havasına ait  
oda kontrolörü

TAM: Adaptör modülü

RMF'li RR: Etkin oda  
yönetimi fonksiyonuna  
sahip oda kontrolörü

RMF'li TAM: Etkin oda  
yönetimi fonksiyonuna  
sahip adaptör modülü

  
 

Erişim hakları:

RD: Okuma

WR: Yazma

İkili Değer Nesneleri
İkili Değer Nesneleri İkili Değer Nesneleri Kullanılabilir ekipman fonksiyonları Erişim

Örnek Gösterim FH RR TAM RR RMF TAM  
RMF

1 LocalAlarm (COVU) x x x x x RD
2 SummaryAlarm (COVU) x x RD
3 PressAlarm (COVU) x x RD
4 ManOp_Disable x1 x x WR, RD
5 PressSetSel x x WR, RD
6 DI1 x x x x x RD
7 DI2 x x x x x RD
8 DI3 x x x x x RD
9 DI4 x x x x x RD
10 DI5 x x x x x RD
11 DI6 x x x x x RD
12 DO1 x x x x x RD
13 DO2 x x x x x RD
14 DO3 x x x x x RD
15 DO4 x x x x x RD
16 DO5 x x x x x RD
17 DO6 x x x x x RD

¹ yalnızca münferit olarak seçilmiş çalışma moduna yönelik (tek başına çalışma)
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Uygulama
Modbus protokolü seçilmişse EM-BAC-MOD-01  
genişletme modülü, EASYLAB TCU3 kontrolörü  
veya TAM adaptör modülündeki aşağıdaki arayüz  
fonksiyonlarını destekler.
– Modbus, endüstride bilfiil standart hâline  

gelişmiş açık bir seri yöneten-yönetilen  
(master-slave) iletişim protokolüdür.

– Yöneten (master) (örneğin merkezi bina  
yönetim sistemi), yönetilen (slave) EASYLAB  
hava debisi kontrolörlerin sayısını adresleyebilir  
ve bağımsız veri noktalarından gelen bilgileri  
istemek üzere Modbus fonksiyonlarını  
kullanabilir.

– Veri erişimi, Modbus fonksiyonlarını kullanarak  
veri istemek amacıyla yöneten birimin  
tanımlanması gerektiği sayılı veri kayıtlarına  
dayanır.

– Yönetilen (slave) birim, istenilen bilgileri ya da  
özel durum kodu (hata) geri göndererek karşılık  
verir.

– Örneğin, Okuma Giriş Kayıtları fonksiyonu  
(kayıt no. 3) adresli kontrolörünün hava debisi  
gerçek (geri besleme) değerini geri gönderir.

– Modbus cihazına ait genel bilgiler, Okuma  
Cihaz Tanımlama fonksiyonu kullanarak  
okunabilir.
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Arayüz fonksiyonları Modbus fonksiyonları
Fonksiyon numarası Gösterim Anlamı

1 (0x01) Read Coils Bit listesine göre 1 ila 8 bit arası okuma  
durumları

3 (0x03) Read Holding Registers Ardışık birçok kaydı okuma
4 (0x04) Read Input Registers Ardışık birçok kaydı okuma
5 (0x05) Write Single Coil Tek bir bitin durumunu yazma
6 (0x06) Write Single Register Tekil kayıt yazma 
8 (0x08) Tanılama Modbus iletişimini kontrol etme
16 (0x10) Write Multiple Registers Ardışık birçok kayda yazma
43 (0x2B) Read Device Identification Cihaza ait tanımlama verilerini okuma
14 (0x0E) Read Device Identification Cihaza ait tanımlama verilerini okuma

Özel Durum Kodları
Kodlar Gösterim Anlamı
1 Kuraldışı Fonksiyon Kodu Bilinmeyen fonksiyon veya alt-fonksiyon kodu
2 Kuraldışı Veri Adresi Geçersiz kayıt adresi
3 Kuraldışı Veri Değeri Kayıt/bayt, veri değeri sayısına aykırı kodlama
Geçersiz fonksiyon veya kayıt erişimi durumunda özel durum kodları (hata kodları) geri gönderilir.
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FH: Çeker ocak  
kontrolörü

RR: Üfleme havası  
veya emiş havasına ait  
oda kontrolörü

TAM: Adaptör modülü

RMF'li RR: Etkin oda  
yönetimi fonksiyonuna  
sahip oda kontrolörü

RMF'li TAM: Etkin oda  
yönetimi fonksiyonuna  
sahip adaptör modülü

Erişim hakları:

RD: Okuma

WR: Yazma

ReadCoil/WriteSingleCoil fonksiyonlarına ait bit listesi
Bit Bit Kullanılabilir ekipman fonksiyonları Erişim
No. Gösterim FH RR TAM RR-RMF TAM-RMF

0 ManOp_Disable x1 x x WR
1 PressSetSel x x WR
2 Yerel Alarm x x x RD
3 SummaryAlarm x x RD
4 PressAlarm x x RD

Bitler fonksiyon 1 (RD) ile okunur ya da fonksiyon 5 (WR) yazılır.
¹ yalnızca münferit olarak seçilmiş çalışma moduna yönelik (tek başına çalışma)
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FH: Çeker ocak  
kontrolörü

RR: Üfleme havası  
veya emiş havasına ait  
oda kontrolörü

TAM: Adaptör modülü

RMF'li RR: Etkin oda  
yönetimi fonksiyonuna  
sahip oda kontrolörü

RMF'li TAM: Etkin oda  
yönetimi fonksiyonuna  
sahip adaptör modülü

Erişim hakları:

RD: Okuma

WR: Yazma

Read***Registers ve Write***Registers fonksiyonlarına ait kayıt listesi
Kayıt Kayıt Kullanılabilir ekipman fonksiyonları Erişim
No. Gösterim FH RR TAM RR-RMF TAM-RMF  

0 Mod x1   x x WR
1 ManOpDisable x1   x x WR
2 ModeAct x x  x  RD
3 VolflowAct x x  x  RD
4 VolflowSet x x  x  RD
5 VelocityAct x     RD
6 VelocitySet x     RD
7 VolTotalExh x x x x x RD
8 VolTotalSup x x x x x RD
9 VolOffset_T    x x WR
10 VolOffset_P    x x WR
11 PressAct    x x RD
12 PressSet    x x RD
13 PressSetSel    x x WR
14 DampPos x x  x  RD
15 DampPosMax_FH - Değer x x x x x RD
16 DampPosMax_FH - Durum x x x x x RD
17 DampPosMin_FH - Değer x x x x x RD
18 DampPosMin_FH - Durum x x x x x RD
19 DampPosMax_RE - Değer x x x x x RD
20 DampPosMax_RE - Durum x x x x x RD
21 DampPosMin_RE - Değer x x x x x RD
22 DampPosMin_RE - Durum x x x x x RD
23 DampPosMax_TE - Değer x x x x x RD
24 DampPosMax_TE - Durum x x x x x RD
25 DampPosMin_TE - Değer x x x x x RD
26 DampPosMin_TE - Durum x x x x x RD
27 DampPosMax_RS - Değer x x x x x RD
28 DampPosMax_RS - Durum x x x x x RD
29 DampPosMin_RS - Değer x x x x x RD
30 DampPosMin_RS - Durum x x x x x RD
31 Yerel Alarm x x x x x RD
32 SummaryAlarm    x x RD
33 PressAlarm    x x RD
34 WireSensorPos x     RD
35 SwitchPos x     RD
36 RoomModeAct    x x RD
37 SystemDevices x x x x x RD
38 SetSunBlind    x x WR
39 DI_Status x x x x x RD
40 DO_Status x x x x x RD
41 IntegrateVolflowExh x x x x x WR
42 IntegrateVolflowSup x x x x x WR

¹ yalnızca münferit olarak seçilmiş çalışma moduna yönelik (tek başına çalışma)
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Veri noktaları – detaylı açıklama
Aşağıda her veri noktasının sağladığı bilgilerin  
detaylı bir açıklaması vardır; giriş değişkenleri ve  
çıkış değişkenleri ayrı ayrı tarif edilmiştir:
– Veri noktasının adı
– Merkezi bina yönetim sisteminden  

görüntülenen erişim
– WR – Merkezi bina yönetim sisteminden hava  

debisi kontrolörüne veya oda ait varsayılanlar
– RD – Hava debisi kontrolörünün veya odanın  

sağladığı veriler

– Değişkenin kullanılabilir olduğu hava debisi  
kontrolörünün ekipman fonksiyonlarının listesi

– Fiziksel birim
– Anlamlarıyla birlikte fonksiyon ve özel fonksiyon  

değerleri
– BACnet nesnesi veya Modbus kaydı kullanarak  

veri noktasına erişim
 

Mod
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: WR
Ekipman fonksiyonları: FH, RMF'li RR, RMF'li  TAM

Fonksiyon
– FH: Yalnızca bağımsız çalışma modu varsayılan  

ayarı (tek başına çalışma) ile tek bir çeker ocak  
kontrolörüne ait çalışma modu varsayılan ayarı

– RMF: Bütün EASYLAB odasına ait çalışma  
modu varsayılan ayarı

– Giriş değişkenin geçerli şekilde  
ilişkilendirilmesi, BACnet veya Modbus  
aracılığıyla geçerli bir çalışma modu varsayılan  
ayarı ile sonuçlanır.

– Çalışma modu varsayılanını ayarlamak için giriş  
değişkenin veya hatanın geçersiz şekilde  
ilişkilendirilmesi, EASYLAB kontrolörü veya oda  
için ayarlanan herhangi bir çalışma modu  
varsayılanı ile sonuçlanmaz.

– Hangi çalışma modunun kullanılması, kontrolör  
üzerinde mevcut varsayılan seçeneklere  
bağlıdır.

Fonksiyon değerleri
– 0 = Varsayılan yok: Merkezi bina yönetim  

sistemi, kontrolör veya oda için bir çalışma  
modunu varsayılan ayar kılmaz. Bunun yerine,  
çalışma modu yerel olarak örneğin, oda kontrol  
paneli üzerinde veya çeker ocak kontrol  
panelinde ya da anahtarlama kontakları  
kullanarak ayarlanabilir. Çalışma yerel olarak  
ayarlanmazsa kontrolör, standart modu  
etkinleştirir.

– 1 = Standart mod: Gündüz normal çalışma  
(Almanya'da: DIN 1946, bölüm 7'ye göre  
genellikle esas kullanılan m² yüz ölçüsü başına  
25 m³/h emiş havası)

– 2 = Azaltılmış çalışma: Standart moda kıyasla  
düşük mod; örneğin, gece azaltma ayarı

– 3 = Artırılmış çalışma: Standart moda kıyasla  
yüksek mod; örneğin, acil durum çalışması

– 4 = Kapalı Geceleyin enerji tasarrufunda  
bulunmak ya da sistemi kapatmak amacıyla  
hava debisinin kapatılması (shut-off)

– 5 = AÇIK konum: Hava debisi kontrolörünün  
açık konumu

Veri noktası
– BACnet: Çok Durumlu Değer Nesnesi -  

Örnek 2
– Modbus: Kayıt 0

ManOp_Disable
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: WR
Ekipman fonksiyonları: FH, RMF'li RR, RMF'li  TAM

Fonksiyon
– Manüel kontrolü etkinleştirme/devre dışı  

bırakma
– Manüel kontrolün etkinleştirilmesinden sonra  

kontrol panelinde ilgili sembol gözükür.
– Manüel kontrol hakkında daha fazla bilgi için  

EASYLAB tasarım rehberine bakınız.
– FH: Yalnızca bağımsız çalışma modu varsayılan  

ayarına (tek başına çalışma) sahip çeker ocak  
kontrolörüne ait çalışma modu varsayılan ayarı

– RMF: Bütün EASYLAB odasına ait çalışma  
modu varsayılan ayarı

Fonksiyon değerleri
– 0: Kontrol paneli üzerinde manüel kontrol  

etkinleştirilmiştir; DI'de ayarlı çalışma modu  
varsayılanları, BACnet veya Modbus  
varsayılanlarını devre dışı bırakır (override).

– 1: Kontrol paneli üzerinde manüel kontrol devre  
dışı bırakılmıştır; BACnet veya Modbus'tan  
gelen çalışma modu varsayılan ayarları yüksek  
önceliğe sahiptir.

Veri noktası
– BACnet: İkili Değer Nesnesi - Örnek 4
– Modbus: Bit listesi – bit 0 veya kayıt 1

VolOffset_T
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: WR
Ekipman fonksiyonları: RMF'li RR, RMF'li TAM
Birim: %0,5'lik artışlarla yüzde değeri

Fonksiyon
– Dış hava debisi referans değer değişiminin  

sinyalizasyonu; örneğin, oda havası değişim  
oranını ayarlamak ya da dış sıcaklık kontrolü  
için

– Değişim sinyali, kontrolörde yapılandırılmış  
hava debisi değişim aralığının bir yüzde değeri  
olarak aktarılır.

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 19
– Modbus: Kayıt 9
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Giriş değişkenleri

FH: Çeker ocak  
kontrolörü

RR: Üfleme havası  
veya emiş havasına ait  
oda kontrolörü

TAM: Adaptör modülü

RMF'li RR: Etkin oda  
yönetimi fonksiyonuna  
sahip oda kontrolörü

RMF'li TAM: Etkin oda  
yönetimi fonksiyonuna  
sahip adaptör modülü

Erişim hakları:

RD: Okuma

WR: Yazma
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VolOffset_P
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: WR
Ekipman fonksiyonları: RMF'li RR, RMF'li TAM
Birim: %0,5'lik artışlarla yüzde değeri

Fonksiyon
– Harici fark basınç kontrolüne ait hava debisi  

referans değerinin sinyalizasyonu
– Değişim sinyali, kontrolörde yapılandırılmış  

hava debisi değişim aralığının bir yüzde değeri  
olarak aktarılır.

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 20
– Modbus: Bit listesi - bit 1 veya kayıt 10

PressSetSel
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: WR
Ekipman fonksiyonları: RMF'li RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– EASYLAB sisteminin oda basıncı kontrolü  

aktifse bu, oda yönetimi fonksiyonuna  
kaydedilen iki fark basıncı referans değeri  
arasında anahtarlamaya ait giriştir.

Fonksiyon değerleri
– 0: Fark basıncı referans değeri 1'i kullanır
– 1: Fark basıncı referans değeri 2'yi kullanır

Veri noktası
– BACnet: İkili Değer Nesnesi - Örnek 5
– Modbus: Bit listesi - bit 1 veya kayıt 13

VolflowExh
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: WR
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM
Birim: l/s

Fonksiyon
– Emiş havası debisinin, EASYLAB sisteminin  

oda dengesine entegrasyonu
– Bu varsayılan hava debisi, tüm hava debisi  

hesaplamalarında (denge ve referans değerler)  
dikkate alınır.

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 22
– Modbus: Kayıt 41

VolflowSup
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: WR
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM
Birim: l/s

Fonksiyon
– Üfleme havası debisinin, EASYLAB sisteminin  

oda dengesine entegrasyonu
– Bu varsayılan hava debisi, tüm hava debisi  

hesaplamalarında (denge ve referans değerler)  
dikkate alınır.

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 23
– Modbus: Kayıt 42

Sunblind
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: WR
Ekipman fonksiyonları: RMF'li RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– Güneşten korumaya/güneşliğe yönelik kontrol  

giriş sinyali, kontrolöre veya adaptör modülüne  
bağlanır.

– DO5 ve DO6 anahtarlama çıkışları  
kullanılacaktır.

– Bu BACnet veya Modbus varsayılanı, yerel oda  
kontrol panelinden gelen diğer varsayılanları  
devre dışı bırakır (override).

Veri noktası
BACnet: Çok Durumlu Değer Nesnesi - Örnek 6
– 1 = Varsayılan yok
– 2 = Güneşlikleri kapa (DO6 anahtarlama  

çıkışını etkinleştirir)
– 3 = Güneşlikleri aç (DO5 anahtarlama çıkışını  

etkinleştirir)
Modbus: Kayıt 38
– 0 = Güneşlikleri kapa
– 1 = Güneşlikleri aç
– 0xFF = Varsayılan yok

COV modu (yalnızca BACnet)
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: WR
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– BACnet kontrol fonksiyonu

Veri noktası
– BACnet: Çok Durumlu Değer Nesnesi -  

Örnek 1
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ModeAct
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, RMF'li RR

Fonksiyon
– Hava debisi kontrolörüne ait mevcut çalışma  

modunun çıkışı
– Çalışma modları hakkında daha fazla bilgi için  

Mod giriş değişkeni açıklamasına bakınız.

Fonksiyon değerleri
– 0 = Varsayılan yok
– 1 = Standart mod
– 2 = Azaltılmış çalışma
– 3 = Artırılmış çalışma
– 4 = Kapalı
– 5 = AÇIK konum

Veri noktası
– BACnet: Çok Durumlu Değer Nesnesi -  

Örnek 3
– Modbus: Kayıt 2

RoomModeAct
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: RMF'li RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– Odanın mevcut çalışma modunun çıkışı
– Çalışma modları hakkında daha fazla bilgi için  

Mod giriş değişkeni açıklamasına bakınız.

Fonksiyon değerleri
– 0 = Varsayılan yok
– 1 = Standart mod
– 2 = Azaltılmış çalışma
– 3 = Artırılmış çalışma
– 4 = Kapalı
– 5 = AÇIK konum

Veri noktası
– BACnet: Çok Durumlu Değer Nesnesi -  

Örnek 4
– Modbus: Kayıt 36

VolflowSet
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, RMF'li RR
Birim: l/s

Fonksiyon
– Hava debisi kontrolörünün hava debisi referans  

değerine ait çıkış

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 1
– Modbus: Kayıt 4

VolflowAct
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, RMF'li RR
Birim: l/s

Fonksiyon
– Hava debisi kontrolörünün hava debisi gerçek  

(geri besleme) değerine ait çıkış

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 2
– Modbus: Kayıt 3

VolTotalExh
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM
Birim: l/s

Fonksiyon
– Bir EASYLAB odasının toplam emiş havası  

debisine ait çıkış
– Buna tüm çeker ocaklar ve emiş havası  

kontrolörlerin emiş havası debileri ile birlikte  
diğer kontrolörlerden gelen ilave emiş havası  
debileri (sabit ve değişken) dâhildir.

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 3
– Modbus: Kayıt 7

VolTotalSup
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM
Birim: l/s

Fonksiyon
– Bir EASYLAB odasının toplam üfleme hava  

debisine ait çıkış
– Buna tüm üfleme havası kontrolörlerin üfleme  

havası debileri ile birlikte ilave üfleme havası  
debileri (sabit ve değişken) dâhildir.

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 4
– Modbus: Kayıt 8

VelocitySet
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonu: FH
Birim: m/s

Fonksiyon
– Çeker ocak kontrolörü bir alın hızı transdüseri  

(FH-VS) ile donatıldığında alın hızı referans  
değerine ait çıkış

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 7
– Modbus: Kayıt 6

VelocityAct
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonu: FH
Birim: m/s

Fonksiyon
– Çeker ocak kontrolörü bir alın hızı transdüseri  

(FH-VS) ile donatıldığında alın hızı gerçek (geri  
besleme) değerine ait çıkış

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 8
– Modbus: Kayıt 5
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Çıkış değişkenleri

FH: Çeker ocak  
kontrolörü

RR: Üfleme havası  
veya emiş havasına ait  
oda kontrolörü

TAM: Adaptör modülü

RMF'li RR: Etkin oda  
yönetimi fonksiyonuna  
sahip oda kontrolörü

RMF'li TAM: Etkin oda  
yönetimi fonksiyonuna  
sahip adaptör modülü

Erişim hakları:

RD: Okuma
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WireSensorPos
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonu: FH
Birim: %0,5'lik artışlarla yüzde değeri

Fonksiyon
– Çeker ocak kontrolörü bir sürgülü kapak  

mesafe sensörü (FH-DS, FH-DV) ile  
donatıldığında çeker ocağın kapalı konum (%0)  
ve açık konum (%100) gibi yüzde değerleri  
şeklinde mevcut sürgülü kapak konumuna ait  
çıkış

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 9
– Modbus: Kayıt 34

SwitchPos
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonu: FH

Fonksiyon
– Çeker ocak kontrolörü 2-noktalı veya 3-noktalı  

kontrol (FH-2P, FH-3P) için anahtarlama  
kontakları ile donatıldığında çeker ocağın bir  
sayısal değer olarak mevcut anahtarlama  
kademesine ait çıkış

Veri noktası
– BACnet: Çok Durumlu Değer Nesnesi -  

Örnek 5 (1 = geçersi durum; 2 = anahtarlama  
kademesi 1; 3 = anahtarlama kademesi 2; 4 =  
anahtarlama kademesi 3)

– Modbus: Kayıt 35 (1 = anahtarlama  
kademesi 1; 2 = anahtarlama kademesi 2; 3 =  
anahtarlama kademesi 3)

PressSet
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: RMF'li RR, RMF'li TAM
Birim: Pa

Fonksiyon
– EASYLAB sisteminde fark basıncı referans  

değerine ait çıkış

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 5
– Modbus: Kayıt 12

PressAct
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: RMF'li RR, RMF'li TAM
Birim: Pa

Fonksiyon
– EASYLAB sisteminde fark basıncı gerçek (geri  

besleme) değerine ait çıkış
– Gerçek (geri besleme) değer, RMF'li RR ya da  

RMF'li TAM'ye bağlı fark basınç transdüseriyle  
kaydedilir.

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 6
– Modbus: Kayıt 11

LocalAlarm
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– Çeker ocak kontrolörü, oda kontrolörü veya  

TAM için yerel alarma ait çıkış
– Alarm şartları, EasyConnect yapılandırma  

yazılımını kullanarak tanımlanabilir.

Fonksiyon değerleri
– 0 = Yerel alarm yok
– 1 = Yerel alarm

Veri noktası
– BACnet: İkili Değer Nesnesi - Örnek 1 –  

(BIBBS-DS-COVU-B Değer değiştirme  
raporlaması)

– Modbus: Bit listesi - bit 2 veya kayıt 31

SummaryAlarm
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: RMF'li RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– Toplu bir alarma ait çıkış
– Bir kontrolör alarm veya hata mesajı verdiğinde  

bir alarm sinyali oluşturulur.
– Alarm şartları, EasyConnect yapılandırma  

yazılımını kullanarak tanımlanabilir.
– Standart yapılandırma: hava debisi alarmı

Fonksiyon değerleri
– 0 = Toplu alarm yok
– 1 = Toplu alarm

Veri noktası
– BACnet: İkili Değer Nesnesi - Örnek 2 –  

(BIBBS-DS-COVU-B Değer değiştirme  
raporlaması)

– Modbus: Bit listesi - bit 3 veya kayıt 32

PressAlarm
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: RMF'li RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– Oda basınç kontrolü etkin olduğunda oda  

basınç alarmına ait çıkış
– Alarm şartları, EasyConnect yapılandırma  

yazılımını kullanarak tanımlanabilir.

Fonksiyon değerleri
– 0 = Fark basınç alarmı yok
– 1 = Fark basınç alarmı

Veri noktası
– BACnet: İkili Değer Nesnesi - Örnek 3 –  

(BIBBS-DS-COVU-B Değer değiştirme  
raporlaması)

– Modbus: Bit listesi - bit 4 veya kayıt 33
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SystemDevices
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– Tanımlanmış EASYLAB sistem bileşenlerinin  

sayısı

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 21
– Modbus: Kayıt 37

DI1 … DI6 (dijital girişlerin durumu)
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– Kontrolörün veya adaptör modülünün DI1 …  

DI6 arası dijital giriş durumları

Veri noktası
– BACnet: İkili Değer Nesnesi - Örnek 6 (DI1) …  

Örnek 11 (DI6), 0 = etkin, 1 = etkin değil
– Modbus: Kayıt 39 – bit 0 (DI1) … bit 5 (DI6), bit  

ayarlı değil = etkin değil, bit ayarlı = etkin

DO1 … DO6 (dijital çıkışların durumu)
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– Kontrolörün veya adaptör modülünün DO1 …  

DO6 arası dijital çıkışların durumu

Veri noktası
– BACnet: İkili Değer Nesnesi - Örnek 12(DO1)  

… Örnek 17 (DO6), 0 = çıkış etkin değil, 1 =  
çıkış etkin

– Modbus: Kayıt 40 - bit 0 (DO1) … bit 5 (DO6),  
bit ayarlı değil = çıkış etkin değil, bit ayarlı =  
çıkış etkin

Read Device Identification (yalnızca Modbus)
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM

Fonksiyon
– Modbus cihazı için durum bilgileri sağlar.

Veri noktası
BACnet : Cihaz Nesnesi açıklamasına bakınız
– Modbus: Cihaz yanıtı
– Byte 0: Slave Address 1-99
– Byte 1: Function Code 0x2B
– Byte 2: MEI-Type 0x0E
– Byte 3: Read Device ID Code 0x01
– Byte 4: Conformity Level 0x01
– Byte 5: More Follows 0x00
– Byte 6: Next Object ID 0x00
– Byte 7: Number of Objects 0x03
– Byte 8: ID: VendorName 0x00
– Byte 9: Obj-Length 9

– Byte 10-18: Obj-Value "TROX GmbH"
– Byte 19 ID: ProductCode 0x01
– Byte 20: Obj-Length 23
– Byte 21-43: Obj-Value "EM-BAC-MOD-01 -  

EASYLAB"
– Byte 44 ID: MajMinRevision 0x02
– Byte 45: Obj-Length 4
– Byte 46-49: Obj-Value "V2.0"

DampPos
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, RMF'li RR
Birim: %0,5'lik artışlarla yüzde değeri

Fonksiyon
– Damper klapesi konumuna ait çıkış¹

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 10
– Modbus: Kayıt 14

DampPosMax_FH
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM
Birim: %0,5'lik artışlarla yüzde değeri

Fonksiyon
– Tam açık damper klapesi ile çeker ocak  

kontrolörünün damper klapesi konumuna ait  
çıkış 1, 2, 4

– Çeker ocak emiş havası ve oda emiş havası  
olmak üzere ayrı emiş havası sistemlerinde  
(2 fan) damper klapesi konumlarının  
değerlendirilmesine yönelik

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 11 –  

değer ve olay durumu
– Modbus: Kayıt 15 (değer) ve kayıt 16 (olay  

durumu)

DampPosMin_FH
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM
Birim: %0,5'lik artışlarla yüzde değeri

Fonksiyon
– Az açık damper klapesi ile çeker ocak  

kontrolörünün damper klapesi konumuna ait  
çıkış 1, 2, 5

– Çeker ocak emiş havası ve oda emiş havası  
olmak üzere ayrı emiş havası sistemlerinde  
(2 fan) damper klapesi konumlarının  
değerlendirilmesine yönelik

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 12 –  

değer ve olay durumu
– Modbus: Kayıt 17 (değer) ve kayıt 18 (olay  

durumu)
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DampPosMax_RE
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM
Birim: %0,5'lik artışlarla yüzde değeri

Fonksiyon
– Tam açık damper klapesi ile oda emiş havası  

kontrolörünün damper klapesi konumuna ait  
çıkış 1, 2, 4

– Çeker ocak emiş havası ve oda emiş havası  
olmak üzere ayrı emiş havası sistemlerinde  
(2 fan) damper klapesi konumlarının  
değerlendirilmesine yönelik

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 13 –  

değer ve olay durumu
– Modbus: Kayıt 19 (değer) ve kayıt 20 (olay  

durumu)

DampPosMin_RE
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM
Birim: %0,5'lik artışlarla yüzde değeri

Fonksiyon
– Az açık damper klapesi ile oda emiş havası  

kontrolörünün damper klapesi konumuna ait  
çıkış 1, 2, 5

– Çeker ocak emiş havası ve oda emiş havası  
olmak üzere ayrı emiş havası sistemlerinde  
(2 fan) damper klapesi konumlarının  
değerlendirilmesine yönelik

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 14 –  

değer ve olay durumu
– Modbus: Kayıt 21 (değer) ve kayıt 22 (olay  

durumu)

DampPosMax_TE
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM
Birim: %0,5'lik artışlarla yüzde değeri

Fonksiyon
– Tam açık damper klapesi ile çeker ocağın veya  

oda emiş havası kontrolörünün damper klapesi  
konumuna ait çıkış 1, 3, 4

– Çeker ocak ve oda emiş havası için emiş  
havası sisteminde (1 fan) damper klapesi  
konumlarının değerlendirilmesine yönelik

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 15 –  

değer ve olay durumu
– Modbus: Kayıt 23 (değer) ve kayıt 24 (olay  

durumu)

DampPosMin_TE
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM
Birim: %0,5'lik artışlarla yüzde değeri

Fonksiyon
– Az açık damper klapesi ile çeker ocağın veya  

oda emiş havası kontrolörünün damper klapesi  
konumuna ait çıkış 1, 3, 5

– Çeker ocak ve oda emiş havası için emiş  
havası sisteminde (1 fan) damper klapesi  
konumlarının değerlendirilmesine yönelik

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 16 –  

değer ve olay durumu
– Modbus: Kayıt 25 (değer) ve kayıt 26 (olay  

durumu)

DampPosMax_RS
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM
Birim: %0,5'lik artışlarla yüzde değeri

Fonksiyon
– Tam açık damper klapesi ile oda üfleme havası  

kontrolörünün damper klapesi konumuna ait  
çıkış 1, 4

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 17 –  

değer ve olay durumu
– Modbus: Kayıt 27 (değer) ve kayıt 28 (olay  

durumu)

DampPosMin_RS
Merkezi bina yönetim sistemine erişim: RD
Ekipman fonksiyonları: FH, RR, TAM, RR RMF'li  
RR, RMF'li TAM
Birim: %0,5'lik artışlarla yüzde değeri

Fonksiyon
– Az açık damper klapesi ile oda üfleme havası  

kontrolörünün damper klapesi konumuna ait  
çıkış 1, 5

Veri noktası
– BACnet: Analog Değer Nesnesi - Örnek 18 –  

değer ve olay durumu
– Modbus: Kayıt 29 (değer) ve kayıt 30 (olay  

durumu)
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1 nvoDampPosXX_XX damper klapesi konumları,  
%0 (kapalı) ve %100 (açık) arasında bir yüzde  
değeri ile aktarılır.
2 nvoDampPosMax_FH, nvoDampPosMin_FH ile  
birlikte nvoDampPosMax_RE ve  
nvoDampPosMin_RE çıkış değerleri, çeker ocak  
emiş havası ve oda emiş havası olmak üzere ayrı  
emiş havası sistemlerinde (2 fan) damper klapesi  
konumlarının değerlendirilmesine yöneliktir.
3 nvoDampPosMax_TE ve nvoDampPosMin_TE  
çıkış değerleri, çeker ocak ve oda emiş havası için  
emiş havası sisteminde (1 fan) damper klapesi  
konumlarının değerlendirilmesine yöneliktir.
4 nvoDampPosMax_XX damper klapesi  
konumlarına ait durum bilgileri
– Olay durumu = 0: Tüm damper klapeleri  

standart çalışma modunda Devre dışı bırakma  
(override) mümkün

– Olay durumu = –1 (FF): Tüm damper klapeleri  
AÇIK modda (özel çalışma modu,  
değer = %100) Devre dışı bırakma (override)  
mümkün değil

– Olay durumu = 1: En az bir damper klapesi  
AÇIK modda (özel çalışma modu)

5 nvoDampPosMin_XX damper klapesi  
konumlarına ait durum bilgileri
– Olay durumu = 0: Tüm damper klapeleri  

standart çalışma modunda Devre dışı bırakma  
(override) mümkün

– Olay durumu = –1 (FF): Tüm damper klapeleri  
kapalı modda (özel çalışma modu, değer  
= %0). Devre dışı bırakma (override) mümkün  
değil

– Olay durumu = 1:1 En az bir damper klapesi  
kapalı modda (özel çalışma modu)
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Genişletme modülü, odaları veya bağımsız hava  
debisi kontrolörlerini merkezi bina yönetim  
sistemine bağlamak amacıyla EASYLAB temel  
bileşenlerine (TCU3 kontrolörü veya TAM adaptör  
modülü) BACnet veya Modbus arayüzü ilave eder.
Genişletme modülü içinde BACnet MS/TP veya  
Modbus RTU (anahtarlama) için kullanılabilen  
EIA-485 arayüzü, iletişim parametrelerini girme  
anahtarı, aygıt yazılımını güncelleme bağlantısı ve  
gösterge ışıkları bulunur.

Özel nitelikler
– Kuruluma hazır olup ana baskılı devre kartına  

kolayca bağlanabilir.
– EIA-485 BACnet MS/TP ve Modbus RTU  

ağlarına yönelik arayüz
– BACnet Protokolü Revizyon 12.0
– Yalnızca standart BACnet nesneleri veya  

Modbus kayıtları iletişim için kullanılır.
– EASYLAB kontrolörüne ya da farklı fonksiyonel  

profillere sahip EASYLAB odasına ait veri  
arayüzü

– Ağ adreslerini ve iletişim parametrelerini girmek  
için kullanılan donanım anahtarı (iletişim  
yazılımı gerekmez)

Teknik bilgiler
– İletişim arayüzü: EIA-485 standardı
– Protokol: BACnet MS/TP standart rev. 12 veya  

Modbus RTU
– Veri aktarım hızları: BACnet: 9600, 19200,  

38400, 76800 baud, Modbus: 9600, 19200,  
38400, 57600 baud

– Veri güvenliğe ait eşik denetimleri: yok, tek, çift
– Yapılandırılabilir ağ adresleri: 01 … 99
– Çalışma sıcaklığı 0 ila 50 °C arası
– IEC koruma sınıfı: III (korumalı ekstra alçak  

gerilim)
– Koruma seviyesi: IP 20
– EC uygunluğu: 2004/108/EG'ye göre  

Elektromanyetik Uyumluluk

Tekil bir kontrolöre ait veri noktaları
– Hava debisinin gerçek (geri besleme) ve  

referans değerleri
– Mevcut damper klapesi konumu
– Mevcut çalışma modu
– Alarm/durum mesajları
– Toplam üfleme havası ve toplam emiş havası  

gerçek (geri besleme) değerleri (oda)
– Bir odada tüm kontrolörlere ait değerlendirilmiş  

damper klapesi konumları
– Kontrolörlerin sayısı
– Hava debilerinin entegrasyonu

Bir çeker ocak kontrolörüne ait ek veri noktaları
– Genişletme modülüyle donatılmış çeker ocak  

kontrolörüne ait çalışma modu varsayılan ayarı
– Çalışma modu varsayılan modu için öncelik  

seçimi
– Alın hızı gerçek (geri besleme) değeri ve  

referans değeri (yalnızca alın hızı transdüseri ile  
FH-VS ekipman fonksiyonlu çeker ocak  
kontrolörleri için)

EASYLAB odasına ait veri noktaları
– Odaya ait çalışma modu varsayılan ayarı: Bir  

odada tüm kontrolörler için varsayılan çalışma  
modunu ayarlamak için sadece bir veri noktası  
gereklidir.

– Çalışma modu varsayılan ayarı için öncelik  
seçimi (merkezi bina yönetim sistemi veya oda)

– Odanın çalışma modu
– Dış sıcaklık veya fark basınç kontrolü için hava  

debisi referans değer değişimi (örnek olarak  
merkezi bina yönetim sistemi tarafından)

– Fark basınç kontrolü için referans değer  
anahtarlaması: İki fark basınç referans değer  
arasında geçiş yapma

– Toplam üfleme havası ve toplam emiş havası  
gerçek (geri besleme) değerleri (oda)

– Bir odada tüm kontrolörlere ait değerlendirilmiş  
damper klapesi konumları

– Oda fark basıncının gerçek (geri besleme) ve  
referans değerleri

– Oda basınç alarmı
– EASYLAB sisteminin içindeki kontrolör sayısı
– Hava debilerinin entegrasyonu
– Dijital giriş ve çıkışların mevcut durumu
– Yapılandırılabilir toplu alarm (çalışma durumları,  

donanım arızaları)
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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

2

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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