
Anvendelse

ANVENDELSE

Betjeningspaneler fra serien BE-SEG til visning og betjening af et stinkskabs lufttekniske funktion
Funktionssignal iht. EN 14175
Optisk og akustisk alarmsignalering

BE-SEG

TIL EASYLAB STINKSKAB OG FMS
OVERVÅGNINGSSYSTEMER

Betjeningspanel til visning af driftsmetoder, betjening af funktioner samt
signalisering af tilstande

Signalisering af driftssikkerheden for stinkskabe iht. EN 14175
Visning af faktiske værdier, ønskeværdier og statusmeldinger
OLED visning til lugehastighed, volumenstrøm og statusmeldinger
Knapper til indstilling af driftsmetode og betjening af bestemte funktioner
Projektspecifik funktionsomfang med knapper, som kan konfigureres
individuelt
To betjeningspaneler pr. stinkskab mulig
Integreret servicebøsning til konfiguration og diagnose
Svøbet optimeret til indbygning i eller påbygning på stinkskabes
pilasterstykke

Valgfrit udstyr og tilbehør

Fås i to udførelser med forskellig funktionsomfang
Visning af strømafbrydelse til stinkskab med udvidelsesmodul EM-TRF-USV
Trådløs kommunikation med bluetooth-modul BlueCon
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Angivelse af driftsmetoder
Betjening af stinkskabsbelysning
Tilslutning til stinkskab EASYLAB TCU3, samt til overvågningsudstyr til stinkskabe FMS

BE-SEG-02

Visning af faktiske værdier, ønskede værdier og driftstilstande
Betjening af lukkeindretninger

Særlige egenskaber

Optisk og akustisk signalisering af driftssikkerheden for stinkskabe iht. EN 14175
Storfladet, trefarvet funktionsvisning
Betjeningsknapperne og funktionsomfang kan konfigureres individuelt
Enkel betjening: Frigivne funktionstaster synlige, spærrede funktionstaster usynlige
Høj driftssikkerhed gennem permanent selvovervågning af kommunikationen mellem regulator og betjeningspanel
To betjeningspaneler pr. stinkskab (kun BE-SEG-02) eller overvågning mulig, eksempelvis til stinkskabe til gennemrækning

Beskrivelse

Varianter

BE-SEG-02: Betjeningspanel til styring af stinkskabe og overvågning
BE-SEG-03: Betjeningspanel til stinkskabsovervågning

Komponenter og egenskaber

OLED-skærm (kun BE-SEG-02)
Trefarvet funktionsvisning (grøn, gul, rød) med yderligere tekstvisninger LOW og HIGH
Lugeovervågningens advarselsvisning
BE-SE-02: 8 funktionsfelter, som kan aktiveres enkeltvis
BE-SE-03: 4 funktionsfelter, som kan aktiveres enkeltvis
Akustisk signal
Tilslutningsstik til EASYLAB-regulator el. -overvågning
Integreret servicebøsning til konfiguration og diagnose af regulatoren el. overvågningen
Trådløs kommunikation med bluetooth-modul BlueCon mulig
Forbindelseskabel 5 m
Firkantet svøb, velegnet til opbygning, påbygning og indbygning

Supplerende produkter

EasyConnect: Konfigurationssoftware til ibrugtagning og diagnose af EASYLAB-serien

Udførelse

Aflangt visningsfelt til monteringen på eller i stinkskabets pilasterstykke
Påbygningsmontering med vedlagt svøbunderdel (skruefastgørelse)
Indbygningsmontering uden svøbunderdel (fastgørelse med lim eller clips)

Materialer og overflader

Kabinet i ABS plast
Kabinet: lysegrå RAL 7035
Frontfolie: sort højglans

TEKNISKE INFORMATIONER

Funktion, Teknisk data, Specifikationstekst, Ordrekode

Betjeningspanelerne BE-SEG-02/03 anvendes til visning og betjening af et stinkskabs lufttekniske og sikkerhedstekniske funktion. Brugeren får



Betjeningspanelerne BE-SEG-02/03 anvendes til visning og betjening af et stinkskabs lufttekniske og sikkerhedstekniske funktion. Brugeren får
oplysninger om stinkskabets tilstand, og kan koble forskellige driftsmetoder. Visnings- og betjeningselementerne i detaljer:

BE-SEG-02

En trefarvet funktionsvisning
En advarselsvisning
En OLED visning
Et akustisk alarmsignal
Otte funktionsfelter: 1 kvitteringstast, 3 driftsmetode-taster, 2 taster til styring af lukkeindretning, 1 tast til stinkskabsbelysning, 1 manuel drift-tast
En servicebøsning
ECO visning

BE-SEG-03

En trefarvet funktionsvisning
En advarselsvisning
Et akustisk alarmsignal
Fire funktionsfelter: 1 kvitteringstast, 2 driftsmetode-taster, 1 tast til stinkskabsbelysning

Betjeningspanelets funktionsomfang kan tilpasses til projektspecifikke krav med konfigurationssoftwaren EasyConnect. Disse kan også være forskellige pr.
stinkskab.

Funktionsfelterne anvendes til visning og som knap til betjening. Funktionerne, som står til rådighed, vises med blåt på funktionsfeltet.

Brugeren aktiverer den ønskede funktion på funktionsfeltet.

Valg af driftsmetode
Styring af automatisk luge
Kobling af stinkskabsbelysning

Den valgte aktive funktion baggrundbelyses med hvid.

OLED visningen (kun BE-SEG-02) viser systemmeldinger eller, hvis frigivet, den aktuelle lugehastighed eller volumenstrømmen.

EASYLAB control panel BE-SEG-02/03, display and control elements



A BE-SEG-02
B BE-SEG-03
① Status display (green, yellow, red) with text HIGH and LOW
② Alarm acknowledgement
③ Sash monitoring warning display
④ Selection of operating mode
⑤ Automatic sash device
⑥ Fume cupboard lighting
⑦ Manual control
⑧ ECO display
⑨ OLED display showing actual volume flow rate, face velocity and status (BE-SEG-02 only)
⑩ Connection socket for EASYLAB controller (at rear)
� Alarm sounder
� Connection socket for service and commissioning

BE-SEG-02, typical configuration and display example

① Face velocity
② Volume flow rate
③ Error messages (e.g. power failure)



Forsyningsspænding 24 V DC fra regulator TCU3

Forbindelseskabel Ca. 5 m standard-netværk-patchledning, type SF-UTP; kan forlænges op til 40 m

Driftstemperatur 0 – 50 °C

Kapslingsklasse III (Lav svagstrøm)

Isoleringsklasse IP 41 til opbygningsmontering, IP 42 til indbygningsmontering

Mål 23 × 306,4 × 6,4 (uden ledningsaflastning)

EF-overensstemmelse EMV iht. 2004/108/EF

Vægt 0,130 kg



Stinkskabsbetjeningspaneler med adaptiv funktionsvisning til EASYLAB system, til visning og betjening af luft- og sikkerhedstekniske funktioner i et stinkskab fra
serien EASYLAB. Betjeningspanel indeholder en OLED-visning, funktionstaster, et trefarvet visningsfelt, en akustisk alarm og en servicebøsning.

Egnet til indbygning i eller påbygning på pilasterstykket.

Funktioner

Konfigurerbar, optisk og akustisk signalisering af driftssikkerheden
Storfladet, trefarvet visningsfelt, grøn, gul, rød med visning af LOW og HIGH (visningsfelt rødt valgfrit blinkende eller konstant lysende)
Permanent selvovervågning af kommunikationen mellem regulator og betjeningspanel
Integreret servicebøsning til konfiguration og diagnose
Trådløs kommunikation med bluetooth-modul BlueCon mulig
Der kan tilsluttes to betjeningspaneler til en regulator eller en overvågning
OLED visning til lugehastighed, volumenstrøm og statusmeldinger
ECO visning

Konfigurerbare funktioner

Konfigurerede funktionstaster synlige
Spærrede funktionstaster usynlige

Funktionsknapper, som kan aktiveres

Advarselsvisning til lugen ovenfor den største variable arbejdsåbning
Forhøjet volumenstrøm
Reduceret volumenstrøm
Lukning
Lukkeindretning
Stinkskabs-belysning
Manuel drift (prioritér bestemt driftsmetode)

Særlige egenskaber

Optisk og akustisk signalisering af driftssikkerheden for stinkskabe iht. EN 14175
Storfladet, trefarvet funktionsvisning
Betjeningsknapperne og funktionsomfang kan konfigureres individuelt
Enkel betjening: Frigivne funktionstaster synlige, spærrede funktionstaster usynlige
Høj driftssikkerhed gennem permanent selvovervågning af kommunikationen mellem regulator og betjeningspanel
To betjeningspaneler pr. stinkskab (kun BE-SEG-02) eller overvågning mulig, eksempelvis til stinkskabe til gennemrækning

Materialer og overflader

Svøb i kunststof ABS
Svøb lysegrå RAL 7035
Frontfolie sort højglans

Tekniske data

Forsyningsspænding: 24 V DC fra regulator TCU3
Forbindelseskabel: ca. 5 m standard-netværk-patchledning, type SF-UTP; kan forlænges op til 40 m
Driftstemperatur: 0 – 50 °C
Kapslingsklasse: III (Lav svagstrøm)
Isoleringsklasse: IP 41 til påbygningsmontering, IP 42 til indbygningsmontering
Mål: 23 × 306,4 × 6,4 (uden ledningsaflastning)
EF-overensstemmelse: EMV iht. 2004/108/EF
Vægt: 0,130 kg
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Varianter

Installationsdetaljer

 Type

BE-SEG       Control panel for EASYLAB controller TCU3 or fume cupboard monitoring system FMS

 
 Variant

02       For all EASYLAB controllers and for monitoring system FMS with OLED display
03       For fume cupboard monitoring system FMS

Control panel Type BE-SEG-02

Installation og idriftsættelse

Overflademontering på siderammen med kabinet eller indbygning på siderammen uden kabinet
Tilslut kontrolpanelet til EASYLAB kontrolenheden TCU3 eller til overvågningssystemet FMS
Enheden genkender kontrolpanelet
Foretag om nødvendigt projektspecifikke justeringer ved hjælp af EasyConnect-konfigurationssoftwaren

BE-SEG-02/03, surface mounting

BE-SEG-02/03, flush mounting

Connection of commissioning and service devices with a cable

① Adapter for the connecting cable
② Connecting cable with USB plug
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