
ANVENDELSE

ANVENDELSE

Elektronisk regulator fra serien EASYLAB TCU3 til volumenstrømsregulering af stinkskabe samt indblæsning til og udsugning fra laboratorier og som
påbygningsdel til volumenstrømsregulatorer
Anvendelse i laboratorier, renrum til medicinindustrien og halvlederproduktion, operationsstuer, intensivafdelinger og kontorer med høje krav til regulering
Hurtig og stabil regulering af volumenstrømmen til stinkskabe, rumindblæsning, rumudsugning
Stinkskabe kontrolleret iht. EN 14175, del 6 for stinkskabe af alle mærker
Regulatorerne kan enkeltvis eller forbundet med andre regulatorer udbygges til en komplet rumløsning
Systemløsning til rumvolumenstrømsreguleringen (rumbalance)
Til indblæsningsførte områder såsom laboratorier
Til udsugningsførte områder såsom renrum
Alsidige muligheder for integration af yderligere volumenstrømme i rumbalancen
Rumtryk- eller kanaltrykregulering som kaskade af tryk- og volumenstrømsregulering
Interface til CTA, spændingssignaler 0 – 10 V eller med udvidelsesmoduler til LonWorks, BACnet, Modbus

UDFØRELSE

Plug and play-kommunikationssystem med automatisk regulatorgenkendelse uden enhedsadressering
Modulært system til funktionsudvidelser
Tilslutninger og funktionssignaler uden på regulatoren

EASYLAB TCU3

EASYLAB REGULATOR TIL DE HØJESTE
REGULERINGSTEKNISKE KRAV

Elektronisk regulator med plug and play-kommunikation til krævende
reguleringsopgaver med enkel fortrådning og ibrugtagning

Højeste reguleringskomfort til laboratorier, renrum, sygeværelser og
kontorer
Perfekt systemløsning til komplette rumløsninger fra én og samme
leverandør
Behovsorienteret og hurtig regulering af: stinkskabe, indblæsning,
udsugning og tryk
Interaktiv konfigurationssoftware med ibrugtagningsassistent og bluetooth-
adapter
Kommunikationsledning med stik til den mest enkle tilslutning
Individuelle driftsttypekoncepter med adaptive betjeningspaneler og
alsidige specialfunktioner
Stinkskabe og overvågning i henhold til EN 14175

Udvidelsesmuligheder

Tilslutning til 230-V-nettet
Udvidelsesmoduler med interface til CTS i LonWorks-, BACnet- eller
Modbus-standard
Automatisk nulpunktsjustering til langtidsstabilitet ved reduceret
vedligeholdelsesarbejde
Betjeningspaneler til stinkskabe og rumregulering
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Projektspecifikke tilpasninger med adaptive betjeningsenheder til stinkskab og rum
Projektspecifikke tilpasninger med specialfunktioner, som kan konfigureres, overvågningsfunktioner og videregivelse af alarmer
Permanent funktionsovervågning af systemet og de tilsluttede sensorer
Særlig enkel ibrugtagning, konfigurationstilpasning og diagnose
Central konfiguration og frakobling af rumfunktioner (rum-management-funktion) på TROX adapter modulet i kombination med stinkskabe
Konfigurations-software EasyConnect med interaktiv brugerføring (også mulighed for trådløs kommunikation)
Kontrolleret fra fabrikken og konfigureret med projektspecifikke parametre
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Beskrivelse

Armaturfunktioner

Stinkskabe

FH-VS: Flowsensor – regulering lugehastighed
FH-DS: Lugesensor – Lineær reguleringsstrategi
FH-DV: Lugesensor – sikkerhedsoptimeret reguleringsstrategi
FH-2P: 2 Koblingstrin til kundens brydekontakter
FH-3P: 3 Koblingstrin til kundens brydekontakter
FH-F: Volumenstrøm-konstant

Udsugningsregulator/indblæsningsregulator

Ekstern volumenstrømsindstilling

EC/SC-E0: Volumenstrømsindstilling 0 – 10 V DC
EC/SC-E2: Volumenstrømsindstilling 2 – 10 V DC

Uden tilkobling

Med koblingstrin til kundens brydekontakter

EC/SC-2P: 2 koblingstrin
EC/SC-3P: 3 koblingstrin
EC/SC-F: Volumenstrøm konstant

Rumregulering

Udsugningsført system til laboratorier

RS/LAB: Indblæsningsregulering
RE/LAB: Udsugningsregulering



PC/LAB: Trykregulering (indblæsning)

Indblæsningsført system til renrum

RS/CLR: Indblæsningsregulering
RE/CLR: Udsugningsregulering
PC/CLR: Trykregulering (udsugning)

Komponenter og egenskaber

Regulator klar til ibrugtagning, som påbygningsdel til volumenstrømsregulatoren
Statisk trykdifferenstransmitter til hurtig registrering af faktiske værdier
Højhastighedsspjældmotor med høj opløsning, reguleringstid for 90° 3 s
Mikroprocessorsystem med program og systemdata i fast hukommelse
Tilslutning forsyningsspænding med dobbelttilslutningsklemmer
Tilslutninger til to betjeningsenheder
Tilslutning kommunikationsledning med stikforbindelse eller skrueklemmer
Digitaludgange med skrueklemmer
Digitalindgange med stikforbindelse eller skrueklemmer
Analogindgange med stikforbindelse eller skrueklemmer
Analogindgange med stikforbindelse eller skrueklemmer (spjældmotor)
Integreret slutmodstand til ledning
Kontrollamper til alarm på begge sider
Kontrollamper til armaturfunktion (heartbeat, kommunikation og slutmodstand)
Armarturfunktion FH-VS: flowsensor VS TRD til måling af tilstrømningshastighed i stinkskabe
Armaturfunktion FH-DS, FH-DV: lugesensor DS-TRD-01 til registrering af lugeposition i stinkskabe

UDFØRELSE

Udvidelsesmoduler monteret fra fabrikken eller til senere montering

T: EM-TRF, strømforsyning til tilslutning af regulatoren til forsyningsspænding 230 V AC
U: EM-TRF-USV, strømforsyning til tilslutning af regulatoren til forsyningsspænding 230 V AC og til strømforsyning uden afbrydelser
Z: EM-AUTOZERO, Automatisk nulpunktsjustering til langtidsstabil volumenstrømsmåling ved reduceret vedligeholdelsesarbejde
L: EM-LON, interface LonWorks FTT-10A
B: EM-BAC-MOD-01, interface konfigureret til BACnet MS/TP
B: EM-BAC-MOD-01, interface konfigureret til Modbus RTU
S: EM-LIGHT, tilslutningsbøsse til belysningen (230 V), kan kobles på betjeningspanelet
EM-IP: BACnet-IP, Modbus-IP, webserver interface

Supplerende produkter

BE-SEG-**: Betjeningspanel til stinkskabe
BE-LCD-01: Betjeningspanel til stinkskabs- og rumregulering
TAM: Adaptermodul som interface mellem stinkskabe og rumregulering og til CTS
Trykdifferenstransmitter: statisk trykdifferenstransmitter til rum- eller kanaltrykregulering
EasyConnect: Konfigurationssoftware til ibrugtagning og diagnose af EASYLAB-serien

UDFØRELSE

Reguleringsprintplade og udvidelsesmoduler i et svøb
Fastgørelse af reguleringssvøbet til volumenstrømsregulatoren med clips
Reguleringssvøbet åbnes uden værktøj, undtaget TCU3 med EM-TRF eller EM-TRF-USV
Slot til tilslutning af udvidelsesmoduler
Stikforbindelser udvendigt på svøbet til de vigtigste tilslutninger
Statisk trykdifferenstransmitter med rumluftinduktion til beskyttelse af målestedet

MATERIALE OG OVERFLADEBEHANDLING

Svøb i kunststof ABS, blå (RAL 5002)
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U: EM-TRF-USV, strømforsyning til tilslutning af regulatoren til forsyningsspænding 230 V AC og til strømforsyning uden afbrydelser
Z: EM-AUTOZERO, Automatisk nulpunktsjustering til langtidsstabil volumenstrømsmåling ved reduceret vedligeholdelsesarbejde
L: EM-LON, interface LonWorks FTT-10A
B: EM-BAC-MOD-01, interface konfigureret til BACnet MS/TP
B: EM-BAC-MOD-01, interface konfigureret til Modbus RTU
S: EM-LIGHT, tilslutningsbøsse til belysningen (230 V), kan kobles på betjeningspanelet
EM-IP: BACnet-IP, Modbus-IP, webserver interface

Supplerende produkter

BE-SEG-**: Betjeningspanel til stinkskabe
BE-LCD-01: Betjeningspanel til stinkskabs- og rumregulering
TAM: Adaptermodul som interface mellem stinkskabe og rumregulering og til CTS
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UDFØRELSE

Reguleringsprintplade og udvidelsesmoduler i et svøb
Fastgørelse af reguleringssvøbet til volumenstrømsregulatoren med clips
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MATERIALE OG OVERFLADEBEHANDLING

Svøb i kunststof ABS, blå (RAL 5002)

TEKNISKE INFORMATIONER

trox_blau20Forsyningsspænding 24 V AC ± 15 %, valgfrit 230 V AC,  50/60 Hz trox_blau20Tilslutningsydelse 35 VA stinkskab med
betjeningspanel, 29 VA rumregulator, 33 VA rumregulator med rum-betjeningspanel, maks. 40 VA med alle udvidelsesmoduler
trox_blau20Finsikring 2 A træg, 250 V trox_blau20Spjældmotor Højhastighed med høj opløsning, reguleringstid for 90° 3 s
trox_blau20Driftstemperatur 10 – 50 °C trox_blau20Kapslingsklasse III (Lav svagstrøm) trox_blau20Isoleringsklasse IP 20 trox_blau20EF-
overensstemmelse EMV iht. 2004/108/EF trox_blau20Vægt 1,4 kg

Forsyningsspænding 24 V AC ± 15 %, valgfrit 230 V AC,  50/60 Hz

Tilslutningsydelse 35 VA stinkskab med betjeningspanel, 29 VA rumregulator, 33 VA rumregulator med rum-betjeningspanel, maks. 40 VA med alle udvidelsesmoduler

Finsikring 2 A træg, 250 V

Spjældmotor Højhastighed med høj opløsning, reguleringstid for 90° 3 s

Driftstemperatur 10 – 50 °C

Kapslingsklasse III (Lav svagstrøm)

Isoleringsklasse IP 20

EF-overensstemmelse EMV iht. 2004/108/EF

Vægt 1,4 kg
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Standardbeskrivelse (egenskaber)

EASYLAB, Elektronisk reguleringsenhed med plug and play kommunikationsinterface, mulighed for modulær udvidelse til krævende variable
volumenstrømsreguleringer med hurtig spjældmotor.

Reguleringen kan ved hjælp af applikationssoftware tilpasses individuelt til armaturfunktionerne, stinkskabe samt indblæsnings-/udsugningsregulering og
trykregulering til krævende reguleringsopgaver og også regulering af komplette rum.

UDFØRELSE

Plug and play-kommunikationssystem med automatisk regulatorgenkendelse uden enhedsadressering
Modulært system til funktionsudvidelser
Tilslutninger og funktionssignaler uden på regulatoren
Projektspecifikke tilpasninger med adaptive betjeningsenheder til stinkskab og rum
Projektspecifikke tilpasninger med specialfunktioner, som kan konfigureres, overvågningsfunktioner og videregivelse af alarmer
Permanent funktionsovervågning af systemet og de tilsluttede sensorer
Særlig enkel ibrugtagning, konfigurationstilpasning og diagnose
Central konfiguration og frakobling af rumfunktioner (rum-management-funktion) på TROX adapter modulet i kombination med stinkskabe
Konfigurations-software EasyConnect med interaktiv brugerføring (også mulighed for trådløs kommunikation)
Kontrolleret fra fabrikken og konfigureret med projektspecifikke parametre

MATERIALE OG OVERFLADEBEHANDLING

Svøb i kunststof ABS, blå (RAL 5002)

Tekniske data

Forsyningsspænding: 24 V AC ± 15 %, valgfrit 230 V AC, 50/60 Hz
Tilslutningsydelse: 35 VA stinkskab med betjeningspanel, 29 VA rumregulator, 33 VA rumregulator med rum-betjeningspanel, maks. 40 VA med alle
udvidelsesmoduler
Finsikring: 2 A træge, 250 V
Højhastighedsspjældmotor med høj opløsning, reguleringstid for 90° 3 s
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