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Çeker ocak kontrolörleri veya oda kontrolörleri ile birlikte kullanılacak kontrol  
panelleri, çalışma değerlerini göstermeye, fonksiyonları etkinleştirmeye ve çalışma  
durumlarının sinyallerini göndermeye yöneliktir.

 ■ Çeker ocaklara veya odaların çalışma durumlarına ait güvenlik ile ilgili  
fonksiyonların sinyalizasyonu EN 14175'e uygundur.

 ■ Gerçek (geri besleme) değerlerin, referans değerlerin ve durum mesajlarının  
gösterilmesi

 ■ Bluetooth modülü ile kablosuz iletişim
 ■ 40 karakterli metin ekranı
 ■ Çalışma modu varsayılan ayarına ve özel fonksiyonlara ait düğmeler
 ■ Bağımsız olarak yapılandırılabilir düğmeler ile projeye özgü fonksiyon aralığı
 ■ Yapılandırma ve tanılamaya yönelik entegre servis soketi
 ■ Çeker ocak yan çerçevesine sıva altı montaja ya da duvara sıva üstü montaja  

uygun gövde

BE-LCD-01 2.5 –

X XBE-LCD-01testregistrierung

K6 – 2.5 – 1

EASYLAB çeker ocak kontrolörleri veya oda
kontrolör leri için metin ekranı
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Genel bilgiler
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Tip

BE-LCD-01 Genel bilgiler 2.5 – 2
Çeker ocak kontrolü 2.5 – 4
Oda kontrolü 2.5 – 6
Montaj ve devreye alma 2.5 – 7
Teknik şartname 2.5 – 9

Uygulama
– Çeker ocakların veya odaların aerodinamik  

fonksiyonlarının gösterilmesi ve çalıştırılmasına  
yönelik BE-LCD-01 Tipi kontrol panelleri

– Gerçek (geri besleme) değerlerin, referans  
değerlerin ve çalışma durumların metin veya  
durum ekranında gösterilmesi

– Görsel ve sesli alarmların sinyalizasyonu
– Çalışma modu varsayılan ayarı
– İlave kurulum veya kablo bağlantısı yapmadan  

aydınlatmanın, otomatik sürgülü kapak  
cihazının veya güneşliklerin çalıştırılması

Çeker ocak kontrolörüne ait kontrol paneli
– EN 14175'e uygun durum ekranı
– EASYLAB TCU3 çeker ocak kontrolörü  

bağlantısı

Oda kontrol paneli
– Bir odanın hava debisi veya fark basınç  

kontrolüne yönelik durum ekranı
– EASYLAB TCU3 oda kontrolörü veya aktif oda  

yönetim fonksiyonlu TAM bağlantısı

Kullanışlı ilaveler
– EasyConnect: EASYLAB bileşenlerini devreye  

alma ve tanılama için kullanılan yapılandırma  
yazılımı

Özel nitelikler
– Büyük, üç renkli durum ekranı
– Düğmeler ve fonksiyonlar ayrı ayrı  

yapılandırılabilir.
– Kullanımı kolay – kullanılabilir fonksiyon  

düğmeleri görünürdür ve kullanılamayan  
fonksiyon düğmeleri görünmezdir.

– Kontrolör ve kontrol paneli arasında iletişimin  
sürekli olarak izlenmesi sayesinde mükemmel  
çalışma güvenilirliği

– Dört  farklı görüntüleme açısı sağlayan tak-çıkar  
adaptör

– Yan çerçeveye veya duvara montaj

Parçalar ve özellikleri
– 40 karakterli ekran, mavi ışıklı
– HIGH ve LOW yazılarına sahip üç renkli (yeşil,  

sarı, kırmızı) durum ekranı
– Sürgülü kapak izleme ikaz ekranı
– 8 fonksiyon düğmesi alanı bağımsız olarak  

etkinleştirilebilir.
– Alarm ses cihazı
– EASYLAB kontrolörüne bağlantı soketi
– Kontrolörün yapılandırılması ve tanılanmasına  

yönelik entegre servis soketi
– Bluetooth BlueCon modülü ile kablosu iletişim
– 5 m bağlantı kablosu
– Sıva altı veya üstü montaja uygun dikdörtgen  

kesitli gövde

Konstrüksiyon özellikleri
– Gövde, montajı kolaylaştıran adaptöre ve taban  

plakasına sahiptir.
– Adaptör, çeker ocakların küçük yan  

çerçevelerine bile monte etmeye olanak sağlar.
– Tak-çalıştır adaptör dört farklı görüntüleme açısı  

sağlar: sağdan, soldan, üstten, alttan.
– Tak-çalıştır bağlantılar

Malzemeler ve yüzeyler
– Gövde, ABS plastikten yapılmıştır.
– Gövde: açık gümüşi (RAL 9022)
– Ön panel: plastik, antrasit rengi (RAL 7016)

Montaj ve devreye alma
– Adaptör kullanarak çekere ocağa monte edin:  

sağ taraftaki çerçeve, sol taraftaki çerçeve,  
sürgülü kapağın üstü veya sürgülü kapağın altı.

– Duvara veya eşyalara ve doğrudan buatlara  
monte edin.

– Kontrol panelini EASYLAB TCU3 kontrolörüne  
veya TAM'ye bağlayın.

– Kontrolör, kontrol panelini tanır.
– Gerekirse EasyConnect yapılandırma yazılımını  

kullanarak projeye özgü uyarlamaları yapın.
 

Temel bilgiler ve tanımlar 2.7 – 1

Sayfa

K6 – 2.5 – 2

Tanım

BE-LCD-01 Tipi kontrol  
paneli
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Bir çeker ocağın veya odanın en kritik aerodinamik  
fonksiyonlarını görüntülemek ve kontrol etmek için  
BE-LCD-01 kontrol paneli kullanılır. Kullanıcılar,  
çeker ocağın veya odanın koşuluyla ilgili bilgi elde  
edebilir ve çeşitli çalışma modları arasından seçim  
yapabilir. Bağımsız ekran elemanları ve  
kontrolörleri aşağıdaki gibidir:
– Üç renkli durum ekranı
– İkaz ekranı
– 40 karakterli ekran
– Alarm ses cihazı
– 8 fonksiyon düğmesi alanı: 1 sesli alarm  

bildirisi, 3 çalışma modu düğmesi, otomatik  
sürgülü kapak cihazına ait 2 düğme, çeker  ocak 
aydınlatmasına ait 1 düğme, manüel  kontrole 
ait 1 düğme

– Servis soketi
Kontrol paneline ait fonksiyonların aralığı,  
EasyConnect yapılandırma yazılımını kullanarak  
projeye özgü şartlara uyarlanabilir. Fonksiyon  
aralığı, farklı çeker ocaklar için değişiklik  
gösterebilir.
Fonksiyon düğmesi alanı, ekran için düğmeler  
çalışma için kullanılır. Kullanılabilir fonksiyonlar  
mavi ışıkla belirtilmiştir.
Gerekli fonksiyon, ilgili düğmeye basarak  
seçilebilir.
– Bir çalışma modu seçme
– Otomatik sürgülü kapak cihazı
– Çeker ocak aydınlatması açık/kapalı
40 karakterli ekran, sistem mesajlarını ya da  
etkinleştirilmişse mevcut değerleri gösterir.
 

K6 – 2.5 – 3

Teknik bilgiler

BE-LCD-01



  BE – LCD – 01  

 Tip
BE-LCD-01 40 karakterli ekrana sahip kontrol  

paneli

Sipariş kodu

Besleme voltajı TCU3 kontrolöründen veya TAM adaptör modülünden 24 V DC 
Bağlantı kablosu Yaklaşık 5 m standart ağ ara bağlantı kablosu, SF-UTP, 40 m'ye kadar uzatılabilir
Çalışma sıcaklığı 10 – 50 °C
IEC koruma sınıfı III (korumalı ekstra alçak gerilim)
Koruma seviyesi IP 20
EC uygunluğu 2004/108/EG'ye göre Elektromanyetik Uyumluluk
Boyutlar 145 × 111 × 23 mm
Ağırlık 0,28 kg

EASYLAB BE-LCD-01 kontrol paneli

①①
②
③
④

⑤
⑥

⑧
⑨

⑩

⑪

⑫

⑦

① 40 karakterli ekran
② Alarm ses cihazı
③ Sürgülü kapak izleme ikaz ekranı
④ HIGH ve LOW yazılarına sahip durum ekranı (yeşil,  

sarı, kırmızı)
⑤ Servise ve devreye almaya yönelik bağlantı soketi
⑥ Sesli alarm bildirisi
⑦ Manüel kontrol
⑧ Çalışma modunun seçimi
⑨ Aydınlatma ve diğer ekipmanlar (RMF)
⑩ Otomatik sürgülü kapak cihazı (FH), güneşten  

koruma, örneğin güneşlik (RMF)
⑪ Taban plakası
⑫ EASYLAB kontrolörü bağlantısı
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Uygulama
– Çeker ocakların aerodinamik fonksiyonlarının  

gösterilmesi ve çalıştırılması
– EN 14175'e uygun durum ekranı
– EASYLAB TCU3 çeker ocak kontrolörü  

bağlantısı
– Örneğin, her iki tarafından sürgülü pencereye  

sahip çeker ocaklar için her bir çeker ocak  
kontrolörü için iki kontrol panel kullanılabilir.

Fonksiyonlar
– Çeker ocaklara ait güvenlik ile ilgili  

fonksiyonların sinyalizasyonu EN 14175'e  
uygundur.

– Sürgülü kapağın izlenmesi

Metin ekranda gösterilenler
– Hava debisi gerçek (geri besleme) değeri ve  

referans değeri
– Alın hızı gerçek (geri besleme) değeri (alın hızı  

transdüseri, FH-VS ekipman fonksiyonuna  
sahip çeker ocaklar)

– Eş zamanlılık eşiğinin aşılmış olduğu
– Servisin gerekli olduğu
– Güç kaynağı kesintisi (EM-TRF-USV  

genişletme modülüne sahip EASYLAB  
kontrolörü)

– Duman tahliye fonksiyonu
– Emiş havası temizleyicisinin etkin olduğu

Yapılandırılabilir fonksiyonlar
– Çalışma modları
– Aydınlatma
– Otomatik sürgülü kapak cihazı

Çalışma modları
– Artırılmış hava debisi (acil durum çalışması)
– Azaltılmış hava debisi (gece çalışması)
– Kapalı (gece çalışması, sistem kapalı)
– Manüel mod (merkezi ayarların kalıcı olarak  

devre dışı bırakılması (override))
– Artırılmış hava debisi ve manüel mod, sınırlı bir  

süreliğine ayarlanabilir.
 

K6 – 2.5 – 4

Tanım



Çeker ocak kontrolörü, gerekli hava debisini ve  
yapılandırmaya bağlı olarak alın hızını izler. İlgili  
sapma, LOW veya HIGH yazılarıyla birlikte üç  
renkli durum ekranında gösterilir. Hava debisi çok  
düşükse sesli bir alarm verilir.

Durum ekranı
– Yeşil: Normal çalışma
– LOW yazısıyla kırmızı: Alarm, hava debisi çok  

düşük
– HIGH yazısıyla sarı: İkaz, hava debisi çok  

yüksek

Kırmızı sinyal, EN 14175'ten tarafından tavsiye  
edildiği üzere sürekli ya da yanıp sönen ışık olarak  
yapılandırılabilir.

40 karakterli ekran
– Çalışma değerlerinin, sistem durumlarının ve  

hataların birkaç dilde gösterildiği metin ekranı
– Kullanıcının çalışma yeri güvenliği hakkında  

bilgiler

Kontroller
– Çalışma modlarını, otomatik sürgülü kapak  

cihazı veya çeker ocak aydınlatmasını  
anahtarlamak için kullanılan fonksiyon  
düğmeleri

 

Fonksiyon

Kontrol panelleri
Çeker ocak kontrolü
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Çalışma Çeker ocaklar için BE-LCD-01 kontrol paneli, tipik yapılandırma ve ekran örneği
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Uygulama
– En çok 24 adet EASYLAB TCU3 kontrolörü ile  

odalara ait aerodinamik fonksiyonların  
görüntülenmesi ve çalıştırılması

– EASYLAB TCU3 oda kontrolörü veya aktif oda  
yönetim fonksiyonlu TAM bağlantısı

– Oda kontrol paneli, EASYLAB sisteminde oda  
çalışma modu konseptine ait ana ünitedir.

– Her bir oda kontrolörü için iki oda kontrol paneli  
kullanılabilir; örneğin büyük bir laboratuara iki  
kapının üstüne

Fonksiyonlar
– Yapılandırılmış oda fonksiyonlarına ait durum  

sinyalizasyonu

İzleme
– Minimum toplam oda emiş havası (eksiklik,  

sinyal olarak iletilecektir)
– Toplam oda emiş havası (fazlalık, sinyal olarak  

iletilecektir)
– Oda veya kanal basıncı kontrolü
– Bir odadaki tüm kontrolörlere ait  

yapılandırılabilir toplu alarm (hava debisi  
sapmaları, cihaz hataları)

Metin ekranda gösterilenler
– Odanın çalışma modu
– Toplam emiş havası referans değeri ve gerçek  

(geri besleme) değeri (yapılandırılabilir)
– Oda basıncı referans değeri ve gerçek (geri  

besleme) değeri (yapılandırılabilir)
– Sistem ve cihaz hataları
– Güç kaynağı kesintisi (EM-TRF-USV  

genişletme modülüne sahip EASYLAB  
kontrolörü)

– Eş zamanlılık eşiği aşılmış ya da eş zaman  
kontrolü etkin (seçenekli)

Yapılandırılabilir fonksiyonlar
– İlave kablolama olmadan bir odadaki tüm  

kontrolörlere ait çalışma modunun seçimi
– Artırılmış hava debisi (acil durum çalışması)
– Azaltılmış hava debisi (gece çalışması)
– Kapalı (gece çalışması, sistem kapalı)
– Manüel mod (merkezi ayarların kalıcı olarak  

devre dışı bırakılması (override))
– Bağımsız olarak kullanılabilen röle değiştirme  

kontağına (örneğin, aydınlatma için) ait kontrol  
giriş sinyali

– Güneşten korumaya/güneşliğe (başkaları  
tarafından) yönelik kontrol giriş sinyali

– Artırılmış hava debisi ve manüel mod, sınırlı bir  
süreliğine ayarlanabilir.

 

Kontrol stratejisine ve yapılandırmaya bağlı olarak  
kontrol paneli, en çok 24 adet EASYLAB  
kontrolörü ile donatılmış bir oda için toplam hava  
debileri veya basınç koşullarını izler ve sinyal  
olarak iletir. İlgili sapmalar, üç renkli durum  
ekranında gösterilir. İsteğe bağlı olarak sesli  
alarmlar yapılandırılabilir. Kontrolör hataları,  
bağımsız olarak yapılandırılabilir toplu bir alarm  
şeklinde oda kontrol paneline sinyal olarak  
gönderilir. EASYLAB iletişim kablosu aracılığıyla  
kontrolörler arasında gerekli bilgiler alınıp verilir.
 

K6 – 2.5 – 6

Tanım

Fonksiyon

Çalışma BE-LCD-01 oda kontrol paneli, tipik yapılandırma ve ekran örneği
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Kontrolörün bir çeker  
ocağın üzerine monte  
edilmesi

Sol taraftaki yan  
çerçeveye

Sağ taraftaki  
çerçeveye

Sürgülü kapağın  
üstüne

Sürgülü kapağın  
altına

BE-LCD-01'in ölçülendirilmiş çizimi, bir çeker ocağın üzerine monte

A

A

B

B

145

11
1

30

23

28

28

Ø4,5

15
°

Ø4.5

15
°

145

11
1

30

23

28

28

①

①

① Dört farklı görüntüleme açısı sağlayan tak-çalıştır  adaptör

Kontrolörün duvara  
montajı

Taban plakasının bir buata takılması

① ②

① Taban plakası
② Buat, 60 mm minimum derinlik

Taban plakasının duvara takılması
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Devreye alma

BE-LCD-01'in ölçülendirilmiş çizimi, adaptörsüz duvara montaj

TOP

105.5

5

5

20

84

72

12.512
.5

Ø60 64

119 12.5

11
1

15

145

86

Bir kablo ile devreye alma ve servis  
cihazlarının bağlantısı

①

① Bağlantı kablosu

Devreye alma ve servis cihazlarının kablosuz  
bağlantısı

②

①

① Bağlantı kablosu
② Bluetooth BlueCON modülü
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EASYLAB sistemine ait ayarlanabilir durum  
ekranına sahip kontrol panelleri, bir çeker ocağın  
veya bir odanın aerodinamik ve güvenlikle ilgili  
fonksiyonlarını görüntülemek ve kontrol etmek için  
kullanılır. Kontrol panelinin içinde ışıklı 40  karakterli 
bir ekran, fonksiyon düğmeleri, üç renkli  durum 
ekranı, alarm ses cihazı ve bir servis soketi  
bulunur.
Yan çerçeveye veya duvara montaj
Fonksiyonların kapsamı
– Güvenlikle ilgili fonksiyonların yapılandırılabilir,  

görsel ve sesli sinyalizasyonu
– Birkaç dilde metin gösterimi
– Geniş, üç renkli durum ekranı: LOW veya HIGH  

yazısıyla yeşil, sarı veya kırmızı (kırmızı: yanıp  
sönen veya sürekli)

– Kontrolör ile kontrol paneli arasındaki iletişimin  
sürekli olarak izlenmesi

– Yapılandırma ve tanılamaya yönelik entegre  
servis soketi

– Bluetooth BlueCon modülü ile kablosu iletişim
– Aynı anda iki kontrol paneli bir kontrolöre  

bağlanabilir.
Yapılandırılabilir fonksiyonlar
– Kullanılabilir (yapılandırılmış) fonksiyon  

düğmeleri görünürdür.
– Kullanılmayan fonksiyon düğmeleri görünür  

değildir.

Çeker ocak kontrolörüne ait kontrol paneli
Etkinleştirilebilen fonksiyon düğmeleri
– 'Maksimum işletimsel sürgülü kapak açıklığının'  

aşıldığını gösteren ikaz ekranı
– Artırılmış hava debisi
– Azaltılmış hava debisi
– Kapalı mod
– Otomatik sürgülü kapak cihazı
– Çeker ocak aydınlatması
– Manüel mod (çalışma modu varsayılan ayarını  

devre dışı bırakma (override))
Metin ekranında gösterilenler
– Servisin gerekli olduğu (isteğe bağlı)
– Güç kaynağı kesintisi (EM-TRF-USV  

genişletme modülüne sahip EASYLAB  
kontrolörü)

– Duman tahliyesinin etkin olduğu
– Emiş havası temizleyicisinin etkin olduğu
– Cihaz hataları (çeşitli kodlar)
– Çeker ocaklarda alın hızı gerçek (geri besleme)  

değerinin gösterilmesi (alın hızı transdüserine  
sahip çeker ocaklar için isteğe bağlı)

Oda kontrolörlerine ait kontrol paneli
Fonksiyonların kapsamı
– En çok 24 adet EASYLAB kontrolörü ile bir  

odanın güvenlikle ilgili fonksiyonlarının  
yapılandırılabilir, görsel ve sesli sinyalizasyonu

– Oda basıncı izleme
– Toplam oda emiş havasının izlenmesi (fazlalık,  

sinyal olarak iletilecektir)
– Minimum oda emiş havasının izlenmesi  

(eksiklik, sinyal olarak iletilecektir)
– Odaya ait toplu alarm
Etkinleştirilebilen fonksiyon düğmeleri
– Artırılmış hava debisi
– Azaltılmış hava debisi
– Kapalı mod
– Manüel mod (oda çalışma modu varsayılan  

ayarını devre dışı bırakma (override))
– Bağımsız olarak kullanılabilen röle değiştirme  

kontağına (örneğin, aydınlatma için) ait kontrol  
giriş sinyali

– Güneşten korumaya/güneşliğe (başkaları  
tarafından) yönelik kontrol giriş sinyali

Çalışma mod varsayılan ayarı, bir odadaki tüm  
kontrolörler için geçerlidir.
Metin ekranında gösterilenler
– Odanın çalışma modu
– Toplam oda emiş havası referans değeri ve  

gerçek (geri besleme) değeri (isteğe bağlı)
– Oda basıncı referans değeri ve gerçek (geri  

besleme) değeri (isteğe bağlı)
– Sistem ve cihaz hataları
– Güç kaynağı kesintisi (EM-TRF-USV  

genişletme modülüne sahip EASYLAB  
kontrolörü)

Özel nitelikler
– Büyük, üç renkli durum ekranı
– Düğmeler ve fonksiyonlar ayrı ayrı  

yapılandırılabilir.
– Kullanımı kolay – kullanılabilir fonksiyon  

düğmeleri görünürdür ve kullanılamayan  
fonksiyon düğmeleri görünmezdir.

– Kontrolör ve kontrol paneli arasında iletişimin  
sürekli olarak izlenmesi sayesinde mükemmel  
çalışma güvenilirliği

– Dört  farklı görüntüleme açısı sağlayan tak-çıkar  
adaptör

– Yan çerçeveye veya duvara montaj

Malzemeler ve yüzeyler
– Gövde, ABS plastikten yapılmıştır.
– Gövde: açık gümüşi (RAL 9022)
– Ön panel: plastik, antrasit rengi (RAL 7016)

Teknik bilgiler
– Besleme voltajı: 24 V DC, TCU3  kontrolöründen 

ya da TAM adaptör  modülünden
– Tak-çalıştır bağlantı kablosu, 5 m uzunluk,  

40 m'ye kadar uzatılabilir (SF-UTP standart ağ  
ara bağlantı kablosu)

– Koruma seviyesi: IP 20
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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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