
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

Særlige egenskaber

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

Beskrivelse

Funktioner

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

Tilbehør



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

Konstruktionsegenskaber

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

Materialer og overflader

Kabinet af ABS plast, blå (RAL 5002)

Vedligeholdelse

Nulpunktskorrektion af den statiske differenstryktransducer skal udføres én gang om året (anbefaling), undtagen for EASYLAB TCU3 med EM-AUTOZERO-
udvidelsesmodul

TEKNISKE INFORMATIONER

Kontrol af stinkskabe, Teknisk data, Specifikationstekst, Ordrekode

Anvendelse

Volumenstrømsregulering til stinkskabe
Kombination med VAV-terminaler af plast type TVLK eller type TVRK eller med VAV-terminaler af galvaniseret stål type TVR
Variabel volumenstrømsregulering for at spare energi og samtidig give maksimal sikkerhed
Kontrol testet i henhold til EN 14175, del 6, af et uafhængigt testinstitut; gælder for alle stinkskabe, der er testet i henhold til EN 14175
Volumenstrømssætpunktsværdierne V  og V  baseret på test af stinkskabe i henhold til EN 14175, udført af de respektive stinkskabeproducenter

Overvågning og alarmfunktion

Overvågning af volumenstrømmen, herunder konfigurerbare optiske og akustiske alarmer
Valgfri overvågning af hastigheden på overfladen, herunder konfigurerbare optiske og akustiske alarmer (kun for udstyrsfunktion FH-VS)
Overvågning af vinduets position og signalering, når vinduet er åbnet ud over den maksimale åbning af vinduet (EN 14175)
Optisk og akustisk signalering af driftstilstande på EASYLAB-betjeningspanelet BE-SEG-** eller BE-LCD-01
Der kan anvendes to betjeningspaneler til hver stinkskab, f.eks. til aftræk med skråvinduer på to sider
Akustiske signaler kan slås fra, eller signalperioden kan begrænses afhængigt af overvågningsfunktionen
Alarmer kan konfigureres individuelt, f.eks. ingen alarm ved reduceret drift, blinkende alarm, permanent lys

Driftstilstande

Standardtilstand med evaluering af det tilsluttede sensorsystem
Særlige driftstilstande: Forhøjet drift, reduceret drift, slukning og ÅBEN position

min max



Standardindstilling for driftstilstand

Tre niveauer til indstilling af standardindstillinger for driftstilstand (central BMS, rum, stinkskab)
Konfigurationsmuligheder for prioritering og slukning
Standardindstillingen for driftstilstand kan påvirke alle regulatorer i et rum eller en enkelt controller, f.eks. 24-timers drift
Standardindstilling fra det centrale BMS ved hjælp af netværksvariabler (LonWorks, BACnet, Modbus) eller med kontakter: driftstilstand for rum eller
driftstilstand for stinkskabe
Standardindstilling ved hjælp af rumbetjeningspanelet med kontakter: driftstilstand for rum eller driftstilstand for stinkskabe
Standardindstilling ved brug af kontrolpanelet til stinkskabe: driftstilstand for stinkskabe

Særlige funktioner

Anvendelse af diversitetsfaktorer ved brug af EASYLAB TAM
Understøttelse af stinkskabe med understøttende flowteknologi
Støtte til sikker drift af luftrensere til udsugning
Tilslutning af en bevægelsessensor til at signalere "åben låge" eller til at reducere fronthastigheden, når ingen arbejder ved stinkskabet
Røgudsugningsfunktion til åbning eller lukning af spjældet
Automatisk styring af lågen
Styring af belysning af stinkskabet fra kontrolpanelet
Indstilling af styringens handling i tilfælde af, at forsyningsspændingen svigter (kun med udvidelsesmodul EM-TRF-USV)

Diversitetskontrol

I mange store laboratorier er det enten ikke ønskeligt eller umuligt at anvende alle regulatorer samtidigt ved maksimal effekt på grund af systemets
begrænsede kapacitet
Diversitetskontrol giver mulighed for sikker og økonomisk drift af sådanne systemer
Med rumstyringsfunktionen kan den samlede udsugningsluftmængde overvåges og begrænses, hvis den overstiger en bestemt værdi
Konfigurationen foretages på TAM'en med rumadministrationsfunktionen
Tilgængelig med EASYLAB TAM i ledede fraluftsystemer (LAB)

Overvågning af den samlede udsugningsluftmængde

Den samlede fraluftmængde overvåges
Der udsendes en optisk alarm på rummets kontrolpanel
Alarmerne konsolideres med henblik på signalering

Begrænsning af den samlede udsugningsluftmængde

Den samlede udsugningsluftmængde overvåges
Hvis den overstiger en vis værdi, reduceres volumenstrømmen for de enkelte stinkskabe, og den samlede volumenstrøm begrænses som følge heraf
Ved kun at reducere volumenstrømmen for udvalgte stinkskabe sikres det, at så mange stinkskabe som muligt kan anvendes
sikkert på samme tid
Der udsendes optiske og akustiske alarmer på det stinkskab, hvor volumenstrømmen er blevet reduceret
Der udsendes en optisk alarm på rumkontrolpanelet
Alarmerne konsolideres med henblik på signalering

Fume cupboard control

① Monitoring of the maximum operational sash opening (EN 14175)

Control diagram for FH-VS (EASYLAB) and FH (TCU-LON-II)

① Volume flow rate
② Face velocity
Face velocity control

Variable volume flow control based on the measured face velocity
Constant face velocity in a working range between V  and V
High thermal loads are detected and dissipated by an increased volume flow rate
Face velocity can be monitored and displayed
Non-contact measurement
For fume cupboards with horizontal and vertical sashes

Control diagram for FH-DS

min max



① Volume flow rate
② Face velocity
Linear control strategy

Variable volume flow control based on the measured sash distance
Volume flow rate is linear to the sash position: OPEN corresponds to V , CLOSED corresponds to V
Particularly suitable for fume cupboards in rooms with increased airflow (turbulence)
Sash opening can be monitored according to EN 14175, without additional switch contact

Control diagram for FH-DV

① Volume flow rate
② Face velocity
Safety-optimised control strategy

Safety-optimised volume flow control based on the measured sash distance
The volume flow rate is linear to the sash position; the aim is to maintain a constant safe face velocity (0.5 m/s) even if the sash is fairly wide open
Particularly suitable for fume cupboards in rooms with increased airflow (turbulence)
Sash opening can be monitored according to EN 14175, without additional switch contact

Control diagram for FH-3P

S₁, S₂ switches
① Volume flow rate
② Face velocity
Three switching steps

Volume flow control with three setpoint values
Switching with two switch contacts (to be provided by others)
Switch contact for sash distance monitoring according to EN 14175 can be used for one switching step

Control diagram for FH-2P

S₁ switch
① Volume flow rate
② Face velocity
Two switching steps

Volume flow control with two setpoint values
Switching with a switch contact (to be provided by others)

Control diagram for FH-F

① Volume flow rate
② Face velocity
Volume flow rate constant value

Volume flow control with a constant setpoint value

Diversity control

① Volume flow rate reduction on fume cupboards FH 3 and FH 4 because of diversity control
② Maximum total extract air
③ Total extract air

max min



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° er 3 s

Driftstemperatur 10 – 50 °C

Kapslingsklasse III (Lav svagstrøm)

Isoleringsklasse IP 20

EC-overensstemmelse EMC i henhold til 2014/30/EU

Vægt 1,4 kg

Recovery time 500 ms

2 grænseflader til kommunikationslinje Netværkskabel SF-UTP, maks. 300 m; op til 24 enheder

2 grænseflader til kontrolpaneler Netværkskabel SF-UTP, maks. 40 m

6 digitale indgange til voltfrie kontakter; kan konfigureres som make eller break kontakter

6 digitale udgange Relæ med make/break-kontakt, 250 V, 8 A; tilkoblingsstrøm 12 A

5 analoge indgange 0 – 10 V, indgangsmodstand > 100 kΩ , karakteristik kan konfigureres

4 analoge udgange 0 – 10 V, maks. 10 mA., karakteristik kan konfigureres

Kontrol af stinkskabe

Cirkulære VAV-terminalenheder fremstillet af polypropylen (PP) til variable luftmængder og stinkskabe. Egnet til styring af udsugningsluft, der indeholder
aggressive medier, da alle komponenter, der kommer i kontakt med luftstrømmen, er fremstillet af plast (ingen indvendige metaldele).

Driftsklar enhed består af de mekaniske dele og de elektroniske kontrolkomponenter (tilbehør). Hver enhed indeholder et spjældblad og en middelværdiberegner
til effektivt tryk med et bluff body eller en venturi-dyse til måling af volumenstrømmen. Fabriksmonterede kontrolkomponenter (tilbehør) komplet med ledninger og
slanger.

Effektiv tryksensor med 3 mm målehuller, som derfor er modstandsdygtig over for støv og forurening
Studs, egnet til kanaler i henhold til DIN 8077
Spjældbladets placering er angivet udvendigt ved akslens forlængelse
Luftlækage ved lukket spjældblad i henhold til EN 1751, klasse 4
Luftlækage i kabinet i henhold til EN 1751, klasse C

Materialer og overflader

Kabinet af ABS plast, blå (RAL 5002)

Teknisk data

Nominelle størrelser: 250 mm
Volumenstrømsområde: 30 til 360 l/s eller 108 til 1296 m³/h
Volumenstrømsreguleringsområde: ca. 15 – 100% af den nominelle volumenstrøm
Differenstrykområde: 5 – 1000 Pa

Kontrolkomponent (tilbehør)

Elektronisk styring til behovsbaseret styring af variable volumenstrømme i stinkskabe, herunder integreret overvågning af den aerodynamiske funktion i
henhold til EN 14175 med optisk og akustisk signalering
Fabriksmonteret på VAV-terminalenheden, komplet med ledninger og slanger, aerodynamisk testet og fabriksindstillet efter kundens parametre

Udstyrets funktion:

Styringselektronik ved hjælp af en mikroprocessor med konfigurationsindstillinger gemt i EEPROM-hukommelse og dermed sikkert i tilfælde af
strømafbrydelse
5 analoge indgange, 6 voltfrie digitale indgange, 3 analoge udgange og 6 digitale udgange som relæomskifterkontakter
Statisk differentialtryksomformer med rumluftinduktion for at beskytte målepunktet
Opretholdelse af volumenstrømmene ved hjælp af en permanent sammenligning af setpoint/virkelige værdier i et lukket kredsløb med en begrænsning af
minimums- og maksimumsvolumenstrømmene
Tilslutninger til alle vigtige kommunikations- og periferienheder er placeret på ydersiden af kabinettet og er derfor let tilgængelige
Indikatorlamper på ydersiden af kabinettet for alarmer (på begge sider), styringsfunktion (heartbeat) og kommunikation
Kommunikationssystem med plug-in kommunikationslinjer, automatisk opsætning af forbindelser uden manuel netværkskonfiguration, let at udvide med
yderligere styringer (normalt uden integrationsproblemer)



Integration af variable eller konstante volumenstrømme i rumbalancen ved hjælp af spændingssignaler, kontakter eller konstante værdier. Signalering af de
faktiske værdier for volumenstrømmene, spjældbladspositioner, fejl og statusmeddelelser til det centrale BMS med analoge eller switch-udgange
Tilslutning af en eller to (for stinkskabe med skydevinduer på to sider) tilpasselige EASYLAB-betjeningspaneler BE-SEG-** eller BE-LCD-01 med optisk og
akustisk signalering. Alarmlyden kan deaktiveres eller varigheden kan begrænses
Alarmer og alarmsignalering kan konfigureres, f.eks. kan alarmer undertrykkes for visse driftstilstande eller alarmer fra forskellige niveauer konsolideres
Standardindstilling af driftstilstand via det centrale BMS, rumkontrolpanel eller kontrolpanel for stinkskabe med fleksible prioritets- og lukkemuligheder.
Understøttede særlige driftstilstande: øget drift, reduceret drift, lukket og åben position

Yderligere særlige funktioner:

Støtte til stinkskabe med støttestrømsteknologi
Sikker styring af luftrensere til udsugning
Tilslutning af bevægelsessensorer
Røgudsugning
Styring af belysning af stinkskabe
Styring af en automatisk skydeanordning
Anvendelse af diversitetsfaktorer ved brug af EASYLAB TAM

5 analoge indgange til tilslutning af sensorsystemet og til integration af op til 4 variable volumenstrømme
6 voltfrie digitale indgange til integration af konstante volumenstrømme og/eller til styring af særlige funktioner
3 analoge udgange til signalering af de faktiske værdier for volumenstrømmene og spjældets position samt den samlede volumenstrøm for rummet (tilluft,
fraluft eller tillufts-setpunktværdi)
1 digital udgang til volumenstrømsalarm med konfigurerbare alarmbetingelser
5 digitale udgange til forskellige specialfunktioner
Hurtigkørende aktuator (drifttid 90° < 3 s)
Forsyningsspænding 24 V AC

Fraluftsregulator/tilluftsregulator

Cirkulære VAV-terminalenheder til systemer med variabel og konstant volumenstrøm, velegnet til til- og fraluft, fås i 7 nominelle størrelser
Høj reguleringsnøjagtighed (selv med opstrømsbøjning R = 1D)
Driftsklar enhed består af de mekaniske dele og de elektroniske kontrolkomponenter (tilbehør). Hver enhed indeholder en middelværdiberegner til måling af
volumenstrømmen og et spjældblad. Fabriksmonterede kontrolkomponenter (tilbehør) komplet med ledninger og slanger
Effektiv tryksensor med 3 mm målehuller, som derfor er modstandsdygtig over for støv og snavs. Studs med rille til læbetætning, egnet til tilslutning af kanaler i
henhold til EN 1506 eller EN 13180
Spjældbladets position angives udvendigt ved akslens forlængelse
Luftlækage ved lukkede blade i henhold til EN 1751, klasse 4 (nominel størrelse 100, klasse 2; nominelle størrelser 125 og 160, klasse 3)
Luftlækage i kabinet i henhold til EN 1751, klasse C

Materialer og overflader

Kabinet af ABS plast, blå (RAL 5002)

Teknisk data

Nominelle størrelser: 100 til 400 mm
Volumenstrømsområde: 12 til 1680 l/s eller 44 til 6048 m³/h
Volumenstrømsreguleringsområde: ca. 15 – 100% af den nominelle volumenstrøm
Differenstrykområde: 5 – 1500 Pa

Kontrolkomponent (tilbehør)

Elektronisk styring til behovsbaseret, variabel volumenstrømsregulering af til- eller fraluft i laboratorier og til forskellige opgaver på hospitaler og i renrum
Fabriksmonteret på VAV-terminalenheden, komplet med ledninger og slanger, aerodynamisk testet og fabriksindstillet efter kundens parametre

Udstyrets funktion:

EC/SC: Styring af den behovsbaserede til- og fraluftsstrøm
Der kan gemmes op til 3 volumenstrøms-setpunktværdier på regulatoren og vælges af en ekstern enhed; der kan også lukkes af
Setpunktværdi fra en ekstern enhed (0(2) – 10 V DC signal) som et alternativ
Styringselektronik ved hjælp af en mikroprocessor med konfigurationsindstillinger gemt i EEPROM-hukommelse og dermed sikkert i tilfælde af
strømafbrydelse
1 analog indgang, 6 voltfrie digitale indgange, 3 analoge udgange og 6 digitale udgange som relæomskifterkontakter
Statisk differenstrykomformer med rumluftinduktion for at beskytte målepunktet
Opretholdelse af volumenstrømmene ved hjælp af en permanent sammenligning af setpoint/virkelige værdier i et lukket kredsløb
Indikatorlamper på ydersiden af kabinettet for alarmer (på begge sider), styringsfunktion (heartbeat) og kommunikation
Kommunikationssystem med plug-in kommunikationslinjer, automatisk opsætning af forbindelser uden manuel netværkskonfiguration, let at udvide med
yderligere styringer (normalt uden integrationsproblemer)
Signalering af de faktiske værdier for volumenstrømmene, spjældbladspositioner, fejl og statusmeddelelser til det centrale BMS med analoge eller switch-
udgange



Alarmer og alarmsignalering kan konfigureres, f.eks. kan alarmer undertrykkes for visse driftstilstande eller alarmer fra forskellige niveauer konsolideres. Der
kan tilsluttes op til 24 regulatorer til kommunikationslinjen (stinkskabe, udsugningsluft, tilluft, rumregulator)

Inputs og outputs:

1 analog indgang til standardindstilling af en setpointværdi fra en ekstern enhed
6 voltfrie digitale indgange
3 analoge udgange til signalering af den faktiske værdi af volumenstrømmen og spjældbladets position samt (valgfrit) den samlede udsugningsluftmængde,
den samlede tilluftmængde eller den samlede tilluftmængdes setpunktværdi
1 digital udgang til volumenstrømsalarm med konfigurerbare alarmbetingelser
Hurtigkørende aktuator (drifttid 90° < 3 s)
Forsyningsspænding 24 V AC

Rumkontrol

Cirkulære VAV-terminalenheder til systemer med variabel og konstant volumenstrøm, velegnet til til- og fraluft, fås i 7 nominelle størrelser
Høj reguleringsnøjagtighed (selv med opstrømsbøjning R = 1D)
Driftsklar enhed består af de mekaniske dele og de elektroniske kontrolkomponenter (tilbehør). Hver enhed indeholder en middelværdiberegner til måling af
volumenstrømmen og et spjældblad. Fabriksmonterede kontrolkomponenter (tilbehør) komplet med ledninger og slanger
Effektiv tryksensor med 3 mm målehuller, som derfor er modstandsdygtig over for støv og snavs. Studs med rille til læbetætning, egnet til tilslutning af kanaler i
henhold til EN 1506 eller EN 13180
Spjældbladets position angives udvendigt ved akslens forlængelse
Luftlækage ved lukkede blade i henhold til EN 1751, klasse 4 (nominel størrelse 100, klasse 2; nominelle størrelser 125 og 160, klasse 3)
Luftlækage i kabinet i henhold til EN 1751, klasse C

Materials and surfaces

Kabinet af ABS plast, blå (RAL 5002)

Teknisk data

Nominelle størrelser: 100 to 400 mm
Volumenstrømsområde: 12 til 1680 l/s eller 44 til 6048 m³/h
Volumenstrømsreguleringsområde: ca. 15 – 100% af den nominelle volumenstrøm
Differenstrykområde: 5 – 1500 Pa

Kontrolkomponent (tilbehør)

Fabriksmonteret på VAV-terminalenheden, komplet med ledninger og slanger, aerodynamisk testet og fabriksindstillet efter kundens parametre

Udstyrets funktion:

RS/LAB: Styring af den behovsbaserede tilluftstrømningshastighed, som er resultatet af den faktiske samlede fraluftstrøm for rummet; denne strategi tager
hensyn til en brugerdefineret forskel for at opretholde undertrykket i overensstemmelse med DIN 1946, del 7
Styringselektronik ved hjælp af en mikroprocessor med konfigurationsindstillinger gemt i EEPROM-hukommelse og dermed sikkert i tilfælde af
strømafbrydelse
5 analog indgang, 6 voltfrie digitale indgange, 3 analoge udgange og 6 digitale udgange som relæomskifterkontakter
Statisk differenstrykomformer med rumluftinduktion for at beskytte målepunktet
Opretholdelse af volumenstrømmene ved hjælp af en permanent sammenligning af setpoint/virkelige værdier i et lukket kredsløb med en begrænsning af
minimums- og maksimumsvolumenstrømmene
Tilslutninger til alle vigtige kommunikations- og periferienheder er placeret på ydersiden af kabinettet og er derfor let tilgængelige
Indikatorlamper på ydersiden af kabinettet for alarmer (på begge sider), styringsfunktion (heartbeat) og kommunikation
Kommunikationssystem med plug-in kommunikationslinjer, automatisk opsætning af forbindelser uden manuel netværkskonfiguration, let at udvide med
yderligere styringer (normalt uden integrationsproblemer)

Integration af variable eller konstante volumenstrømme i rumbalancen ved hjælp af spændingssignaler, kontakter eller konstante værdier. Signalering af de
faktiske værdier for volumenstrømmene, spjældbladspositioner, fejl og statusmeddelelser til det centrale BMS med analoge eller switch-udgange.

Alarmer og alarmsignalering kan konfigureres, f.eks. kan alarmer undertrykkes for visse driftstilstande eller alarmer fra forskellige niveauer konsolideres
Balancering af op til 24 EASYLAB-controllere på kommunikationslinjen (stinkskabe, udsugningsluft, tilluft og andre forbindelser)
Automatisk fordeling af udsugningsluft- eller tilluftstrømme på flere EASYLAB-volumenstrømsregulatorer til et rum; alternativt kan fordelingen konfigureres
individuelt
Indgangssignal til solafskærmning (skal leveres af andre) eller til lukkespjæld (skal leveres af andre) til volumenstrømsafhængig optimering af
udblæsningshastigheden i diffusoren

Inputs og outputs

4 analoge indgange til integration af variable volumenstrømme
6 digitale indgange til integrering af konstante volumenstrømme
3 analoge udgange til signalering af den faktiske værdi af volumenstrømmen og spjældbladets position samt (valgfrit) den samlede udsugningsluftmængde,



den samlede tilluftmængde eller den samlede tilluftmængdes setpunktværdi
1 digital udgang til volumenstrømsalarm med konfigurerbare alarmbetingelser
2 digitale udgange til udligning af volumenstrømmene ved diffusorer
Hurtigkørende aktuator (drifttid 90° < 3 s)
Forsyningsspænding 24 V AC

Yderligere funktioner med aktiv rumstyringsfunktion

Tilslutning af en eller to justerbare EASYLAB-rumskontrolpaneler BE-LCD-01 (kun for systemer uden et stinkskab)
Standardindstilling af driftstilstand for alle regulatorer i rummet
Centralt grænsefladepunkt for individuelle eller konsoliderede fejl
Overvågning af rumfunktionerne i tilfælde af, at den samlede udsugningsluftmængde ikke når minimumsværdien, eller at den samlede
udsugningsluftmængde overskrider maksimumsværdien (diversitet)
Begrænsning af den samlede udsugningsluftmængde (diversitetskontrol)
Standardindstilling af driftstilstand via det centrale BMS, rumkontrolpanel eller kontrolpanel for stinkskabe med fleksible prioritets- og afbrydelsesmuligheder;
særlige driftstilstande: øget drift, reduceret drift, afbrydelse og ÅBEN position
Centraliseret konfiguration af rumparametre
Ændring af volumenstrømssætpunktet baseret på temperaturstyring eller ekstern differenstrykstyring
Tilslutning af en rumtryksmåler til trykregulering
Konfigurerbare konsoliderede alarmer

Inputs og outputs

4 analoge indgange til integrering af en ændring af et sætpunkt for volumenstrømshastighed baseret på temperatur, en ændring af et sætpunkt for
volumenstrømshastighed baseret på tryk og/eller en differenstrykomformer til intern differenstrykregulering. Ubrugte indgange kan anvendes til integration af
variable volumenstrømme
6 voltfrie digitale indgange til standardindstilling af driftstilstand, skift mellem to tryksætpunktsværdier og/eller en dørkontakt. De resterende indgange, som
ikke anvendes på anden måde, kan anvendes til integrering af konstante volumenstrømme
3 analoge udgange til signalering af den faktiske værdi af volumenstrømmen og spjældbladets position samt (valgfrit) den samlede udsugningsluftmængde,
den samlede tilluftmængde eller den samlede tilluftmængdes setpunktværdi
6 digitale udgange til volumenstrømsalarm, trykalarm med intern differenstrykstyring, konsolideret alarm, optimering af volumenstrømmen ved diffusorer eller
integration af solbeskyttelse og/eller belysning eller enheder. Alarmbetingelser kan konfigureres

Denne specifikationstekst beskriver produktets generelle egenskaber. Tekster til varianter kan genereres med vores designprogram; Easy Product Finder

Ordre eksempel: TVLK/250–100/ELAB/FH–VS/Z/200–900 m³/h

Flange Uden

Nominel størrelse 250 med bluff body 100

Tilbehør Uden

Kontrolkomponent EASYLAB-controller TCU3 med hurtigkørende aktuator

Udstyrets funktion Styring af stinkskab med fronthastighedsomformer

Udvidelsesmoduler EM-AUTOZERO Magnetventil til automatisk nulpunktskorrektion

Driftsværdier 200 – 900 m³/h

Ordre eksempel: TVR/160/ELAB/RS/Z/LAB-RMF/1500/1000/2000/0/0/200 m³/h

Dæmpningsskjold Uden

Materiale Galvaniseret stål

Nominel størrelse 160 mm

Flange Uden

Tilbehør Uden

Kontrolkomponent EASYLAB-controller TCU3 med hurtigkørende aktuator

Udstyrsfunktion – rumkontrol Tilluft til rummet

Udvidelsesmoduler EM-AUTOZERO Magnetventil til automatisk nulpunktskorrektion

Yderligere funktion System til ledet udsugning af luft med aktiv rumstyringsfunktion

Driftsværdier 1500/1000/2000/0/0/200 m³/h



 Type

TVLK       VAV terminal unit, plastic

 Flange

       No entry: none
FL       Flanges on both ends

 Nominal size

250 – 100 Bluff body 100
250 – 160 Bluff body 160
250 – D08 Nozzle D08
250 – D10 Nozzle D10
250 – D16 Nozzle D16

 Accessories

       No entry: none
GK       Matching flanges for both ends

 Attachments (control component)

ELAB       EASYLAB controller TCU3 with fast-
running actuator

 

 Equipment function

       With face velocity transducer
FH-VS       Face velocity control
       With sash distance sensor
FH-DS       Linear control strategy
FH-DV       Safety-optimised control strategy
       With switching steps for switch contacts provided by others
FH-2P       2 switching steps
FH-3P       3 switching steps
       Without signalling
FH-F       Volume flow rate constant value

 Expansion modules

       Option 1: Supply voltage
       No entry: 24 V AC
T       EM-TRF for 230 V AC
U       EM-TRF-USV for 230 V AC, provides uninterruptible power supply (UPS)
       Option 2: Communication interface
       No entry: none
L       EM-LON for LonWorks FTT-10A
B       EM-BAC-MOD-01 for BACnet MS/TP
M       EM-BAC-MOD-01 for Modbus RTU
I       EM-IP for BACnet/IP, Modbus/IP and webserver
R       EM-IP with real time clock
       Option 3: Automatic zero point correction
       No entry: none
Z       EM-AUTOZERO Solenoid valve for automatic zero point correction
       Option 4: Lighting
       No entry: none
S       EM-LIGHT Wired socket for the connection of lighting and for switching the lighting on/off using the control panel (only
with EM-TRF or EM-TRF-USV)

 Operating values [m³/h or l/s]

       Depending on the equipment function
       VS: V  – V
       DS: V  – V
       DV: V  – V
       2P: V  / V
       3P: V  / V  / V
       F: V
Useful additions
       Control panel for fume cupboard controller, for displaying the functions of the control system according to EN 14175
BE-SEG-02 OLED display
BE-LCD-01 40-character display

min max
min max
min max
1 2
1 2 3

1



Fralufts- og tilluftsregulator, Kontrol af rum, Funktion af rumstyring, Produktdetaljer

 Type

TVR       VAV terminal unit

 Acoustic cladding

       No entry: none
D       With acoustic cladding

 Material

       No entry: galvanised sheet steel
P1       Powder-coated (RAL 7001), silver grey
A2       Stainless steel

 Flange

       No entry: none
FL       Both ends (not for TVR-D-P1)

 Nominal size [mm]

       D

 Accessories

       No entry: none
D2       Lip seals on both ends
G2       Matching flanges for both ends

 Attachments (control component)

ELAB       EASYLAB controller TCU3 with fast-running actuator

 Equipment function

       Room control
RS       Supply air control (Room Supply)
RE       Extract air control (Room Exhaust)
PC       Differential pressure control
       Single operation
SC       Supply air controller
EC       Extract air controller

 

 External volume flow rate setting

       Only for single operation
E0       Voltage signal 0 – 10 V DC
E2       Voltage signal 2 – 10 V DC
2P       On-site switch contacts for 2 switching steps
3P       On-site switch contacts for 3 switching steps
F       Volume flow rate constant value, without signalling

 Module expansions

       Option 1: Power supply
       No entry: 24 V AC
U       EM-TRF-USV for 230 V AC, provides uninterruptible power supply
       Option 2: Communication interface
       No entry: none
L       EM-LON for LonWorks FTT-10A
B       EM-BAC-MOD-01 for BACnet MS/TP
M       EM-BAC-MOD-01 for Modbus RTU
I       EM-IP for BACnet/IP, Modbus/IP and webserver
R       EM-IP with real time clock
       Option 3: Automatic zero point correction
       No entry: none
Z       EM-AUTOZERO with solenoid valve

 Additional functions

       Only for room control (equipment function)
       RMF has been deactivated
LAB       Extract air led system (laboratories)
CLR       Supply air led system (clean rooms)
       Raum management function is active
LAB-RMF       Extract air led system (LAB)
CLR-RMF       Supply air led system (CLR)

 Operating values [m /h or l/s, Pa]

       For equipment function 'room control' with additional function RMF
       Total room extract air/supply air
       V : Standard mode
       V : Reduced operation
       V : Increased operation
       V : Constant room supply air
       V : Constant room extract air
       V : Supply air/extract air difference
       Δp : Setpoint (only with pressure control)
       For equipment function 'single operation'
       E0, E2: V  / V
       2P: V  / V
       3P: V  / V  / V
       F: V
Useful additions
       Room control panel
BE-LCD-01       40-character display

N

3

1
2
3
4
5
6
set

min max
1 2
1 2 3

1

Anvendelse

Styring og måling af volumenstrømshastighed af udsugningsluft og indblæsningsluft
Kombination med VAV-terminalenheder af plast Type TVLK, TVRK, VMRK eller VMLK eller VAV-terminalenheder af galvaniseret stålplade Type TVR,
TVJ, TVT, TVA, TVZ eller VMR
Variabel volumenstrømsregulering for at spare energi og samtidig give maksimal sikkerhed

Overvågning og alarmfunktion

Overvågning af volumenstrømmen kan konfigureres
Alarmer kan konfigureres individuelt, f.eks. ingen alarm ved reduceret drift
Alarmer kan vises på en ekstern enhed, f.eks. på et eksplosionssikkert kontrolpanel

Driftstilstande



Standarddrift med standardindstilling af variabel volumenstrøm ved hjælp af DC-signal; alternativt med 2 eller 3 volumenstrømsområder (ved hjælp af
1 eller 2 kontakter) eller med en konstant setpoint-værdi
Særlige driftsformer: Forhøjet drift, reduceret drift, nedlukning og ÅBEN position

Standardindstilling for driftstilstand

Tre niveauer til indstilling af standardindstillinger for driftstilstand (central BMS, rum, digitale indgange på controlleren)
Konfigurationsmuligheder for prioritering og nedlukning
Standardindstillingen for driftstilstand kan påvirke alle regulatorer i et rum eller en enkelt controller, f.eks. 24-timers drift
Standardindstilling fra det centrale BMS ved hjælp af netværksvariabler (LonWorks, BACnet, Modbus) eller med kontakter: rumdriftstilstand eller
reguleringstilstand

Særlige funktioner

Indstilling af styringens handling, hvis forsyningsspændingen svigter (kun med udvidelsesmodul EM-TRF-USV)

Control diagram for EC/SC-E0/E2

① V
Variable control

Variable default setting of volume flow rates using 0 (2) – 10 V DC signals
Signal default setting by others

Control diagram for EC/SC-3P

X: Switch
Three switching steps

Volume flow control with three setpoint values
Switching with two switch contacts (to be provided by others)

Control diagram for EC/SC-2P

X: Switch
Two switching steps

Volume flow control with two setpoint values
Switching with a switch contact (to be provided by others)

Control diagram for EC/SC-F

X: Duct pressure
Volume flow rate constant value

Volume flow control with a constant setpoint value

nom

Anvendelse

Variabel styring af til- eller fraluftsstrømmen til områder, hvor der kræves hurtig reaktion og stabil styring, f.eks. laboratorier, renrum,
hospitalsafdelinger og kontorer med høje krav
Kan kombineres med VAV-terminalenheder Type TVR, TVRK, TVJ, TVT, TVZ eller TVA
EASYLAB-rumstyring med ledet systemer til til- og fraluft kan konfigureres til to specifikke applikationer

System med ledet fraluft: Rum med negativt tryk (undertryk), f.eks. laboratorier
System med ledet tilluft: Rum med positivt tryk (overtryk), f.eks. renrum

Regulatorer til et rum skal være egnet til det valgte system, f.eks. tilluftsregulatorer til RS/.../LAB, fraluftsregulatorer til RE/.../LAB
Styringer til stinkskabe kan anvendes med begge systemer

System med ledet fraluft (LAB)



Dimensioneringen er baseret på den samlede minimale fraluft for et rum, f.eks. i henhold til DIN 1946, del 7, 25 m³/h pr. m²
Formålet med rumregulering er at opretholde den samlede minimale udsugningsluftstrøm
Fraluftregulatoren (master) styrer rummets udsugningsluftmængde
Tilluftregulatoren (slave) styrer tilluftsflowet baseret på behovet og afhængigt af det faktiske samlede fraluftsflow
Som en mulighed kan tilluftregulatoren bruges til at regulere differenstryk

System med ledet tilluft (CLR)

Dimensioneringen er baseret på den samlede tilluft
Formålet med rumregulering er at opretholde den samlede tilluftsmængde
Tilluftregulatoren (master) styrer rummets tilluftsmængde
Frauftregulatoren (slave) styrer fraluftsflowet baseret på behovet og afhængigt af det faktiske samlede fraluftsflow

Som en mulighed kan fraluftregulatoren bruges til at regulere differenstryk

Udligning af volumenstrømmen

Alle til- og fraluftstrømme for et rum registreres og lægges sammen
Op til 24 EASYLAB-controllere
Variable volumenstrømssignaler (spændingssignaler eller netværksvariabler LonWorks, BACnet, Modbus)
Der kan integreres konstante volumenstrømme (ved hjælp af digitale indgange)
Konstante volumenstrømme (indstillede parametre)

Kontrol af rumtryk eller kanaltryk

Sammenkobling af volumenstrømsregulering med differenstrykregulering ved tilslutning af en differenstrykmåler (rumtryk)
Skift mellem to tryksætpunktsværdier
Skift mellem setpunktværdier ved hjælp af kontakt eller netværksvariabler LonWorks, BACnet, Modbus
Tilføjelse af en dørkontakt for at optimere kontrolfunktionen og for at afgive en alarm, når døren er åben

Funktioner

Stabil rumbalance på grund af hurtig responsregulering
Overvågning af volumenstrømmen med optisk alarm på reguleringskabinettet samt konfigurerbar alarmsignalering
Rumdriftstilstand kan overstyres af en individuel driftstilstand
Fraluftbalancen optimeres ved at reducere rummets udsugningsluft, hvis der i forvejen udsuges tilstrækkeligt med luft fra stinkskabe (system med
ledet fraluft)
Automatisk fordeling af til- eller fraluftstrømme, hvor der er installeret flere EASYLAB-regulatorer i et rum; fordeling i henhold til identiske eller
forskellige volumenstrømme (procentdele)
Kontrolleret reaktion i tilfælde af strømsvigt kan defineres (EASYLAB TCU3 med udvidelsesmodul EM-TRF-USV)
Indgangssignal til solafskærmning/jalousier (skal leveres af andre) eller til lukkespjæld (skal leveres af andre) til volumenstrømsafhængig optimering
af diffusorens udblæsningshastigheden

Driftstilstande

Standardtilstand
Særlige driftsformer: Forhøjet drift, reduceret drift, nedlukning og ÅBEN position
Rumdriftstilstand er standardiseret

Styringsfunktion for rum

Central rumgrænseflade
Centraliseret konfiguration af rumparametre
Tilslutning af rumkontrolpaneler

Supply air control (example)

Extract air control (example)

Control diagram for supply air control RS/.../LAB

① Extract air
② Supply air
ΔV Constant supply air-extract air difference as air transfer flow



Supply air control in an extract air led system

Control of the demand-based supply air flow rate which results from the actual total extract air flow for the room
This strategy takes a user-defined difference into account in order to maintain the negative pressure in compliance with DIN 1946, part 7
Supply air controller = slave

Control diagram for equipment function RE/.../LAB

① Total extract air
② Total supply air
③ Room extract air
④ Extract air of fume cupboard
ΔV Volume flow rate difference required for maintaining negative pressure
Differential pressure control in an extract air led system

Linking of the room air balance control with the differential pressure control to quickly achieve a balanced and stable pressure
The difference between supply air and extract air is variable in the case of differential pressure control
Differential pressure is controlled by supply air controllers
Area of application: Maintaining negative pressure in laboratories, for example

Control diagram for equipment function PC/.../LAB

① Total extract air
② Total supply air
③ Door open
④ Door closed
ΔV Difference, controlled by the differential pressure controller
ΔV  Limited volume flow rate setpoint change as a result of the pressure cascade
Differential pressure control in an extract air led system

Linking of the room air balance control with the differential pressure control to quickly achieve a balanced and stable pressure
The difference between supply air and extract air is variable in the case of differential pressure control
Differential pressure is controlled by supply air controllers
Area of application: Maintaining negative pressure in laboratories, for example

Control diagram for equipment function RE/.../CLR

① Supply air
② Extract air
ΔV Constant supply air-extract air difference as air transfer flow
Extract air control in a supply air led system

Control of the demand-based extract air flow rate which results from the actual total supply air flow rate for the room
This strategy takes a user-defined difference into account in order to maintain a positive pressure
Extract air controller = slave

Control diagram for equipment function RS/.../CLR

① Total supply air
② Total extract air
③ Room extract air
④ Extract air of fume cupboard
ΔV Volume flow rate difference required for maintaining positive pressure
Supply air control in a supply air led system

Control of the room supply air and limitation of the total supply air flow rate for the room
The volume flow rates of all supply air controllers, the constant extract air, and the additionally integrated supply air are taken into consideration
If the total supply air flow rate is not sufficient, the room supply air is controlled accordingly
Supply air controller = master

Control diagram for equipment function PC/.../CLR

max



① Total supply air
② Total extract air
③ Door open
④ Door closed
ΔV Difference, controlled by the differential pressure controller
ΔV  Limited volume flow rate setpoint change as a result of the pressure cascade
Differential pressure control in a supply air led system

Linking of the room air balance control with the differential pressure control to quickly achieve a balanced and stable pressure
The difference between extract and supply air is variable in the case of differential pressure control.
Differential pressure is controlled by extract air controllers
Area of application: Maintaining positive pressure in clean rooms, for example

max

Anvendelse

Rumstyringsfunktionen er en softwaremulighed, der giver funktioner til hele rummet
I et EASYLAB-system med maksimalt 24 regulatorer aktiveres rumstyringsfunktionen på én regulator – tilluftsregulator TCU3, fraluftsregulator TCU3
eller TAM-adaptermodul
Med hensyn til stinkskabe kan rumstyringsfunktionen kun aktiveres på TAM-adaptermodulet
Fabriksindstillede parametre for rumstyringsfunktionen
Aktivering på stedet ved hjælp af EasyConnect-konfigurationssoftwaren

Centralt interfacepunkt for rumfunktioner

Standardindstilling for rumdriftsform for alle regulatorer i rummet; der kan vælges prioritet
Standardindstilling af rummets driftstilstand ved hjælp af kontakter LonWorks, BACnet, Modbus eller rummets kontrolpanel
Ændring af setpunktet for volumenstrømmen baseret på temperaturstyring
Ændring af setpunktet for volumenstrømmen baseret på ekstern differenstrykregulering
Tilslutning af en rumtryksomformer, dørkontakt og kontakt til omskiftning af setpunktsværdi til intern differenstrykregulering
Indgangssignal til styring af solbeskyttelse (skal leveres af andre) og belysning

Centraliseret konfiguration af rummets parametre og funktioner

Standardindstilling for den samlede minimale fraluft eller den samlede minimale tilluft for rummet
Standardindstilling for forskellen mellem tilluft og fraluft
Standardindstilling for parametre for regulering af differenstryk
Inkorporering af konstante, ikke-skiftede volumenstrømme
Optimering af fraluftbalancen

Overvågning af rumfunktioner

Overskridelse af den angivne samlede udsugningsluft (overvågning af diversitet) eller begrænsning af den angivne samlede udsugningsluft (kontrol
af diversitet)

Konfigurerbare konsoliderede alarmer

Konsolideret alarm betyder, at alle alarmer for alle styringer i et EASYLAB-system konsolideres

Brug af rumkontrolpaneler

Tilslutning af 2 BE-LCD-01 rumkontrolpaneler
Statusdisplay til regulering af volumenstrømmen eller differenstryk i et rum, f.eks. tryksætpunktsværdi og faktisk trykværdi
Visning af aktuelle rumparametre, f.eks. den faktiske værdi og setpunktsværdien for den samlede udsugningsluftmængde
Servicegrænseflade til adgang til rumparametre
Styring af solafskærmning (skal leveres af andre) og belysning

Room management function

Styring af stinkskabe



Inputs

4 analoge inputs

Op til 4 analoge indgange med konfigurerbare egenskaber til integration af variable strømme
3 inputs til udstyrsfunktionerne FH-VS, FH-DS og FH-DV
4 inputs til udstyrsfunktionerne FH-2P, FH-3P og FH-F

6 digitale inputs

Nedenstående tabel viser de tilgængelige udstyrsfunktioner, specialfunktioner og det nødvendige antal inputs.

Outputs

3 analoge outputs

Faktisk værdi af volumenstrømmen
Spjældbladets position
Samlet udsugningsluftmængde, samlet tilluftmængde eller samlet tilluftmængde setpunktværdi
Samlet udsugningsluftmængde, samlet indblæsningsluftmængde eller samlet indblæsningsluftmængde setpunktværdi

6 digitale outputs

Alarmstatus
Styring af udsugningsskrubber, teknologi til understøttelse af strøm, automatiske skydelåger og belysning af stinkskab.

Udvidelsesmoduler som grænseflader til den centrale BMS

LonWorks FTT-10A (EM-LON)
BACnet MS/TP (EM-BAC-MOD-01)
Modbus RTU (EM-BAC-MOD-01)
BACNET-IP (EM-IP)
Modbus-IP (EM-IP)
Webserver (EM-IP)

Følgende driftsværdier og fejlmeddelelser fra styringen af stinkskabe signaleres via netværket:

Faktisk værdi af volumenstrømmen og setpunktsværdi
Spjældbladets position
Driftstilstand
Faktisk værdi og setpunktsværdi for fronthastighed
Åbning af låge (FH-DS og FH-DV)
Skifte trin (FH-2P og FH-3P)
Alarmstatus
Skiftestatus for de digitale inputs og outputs
Antal styreenheder i EASYLAB-systemet
Samlet udsugningsluft- og samlet tilluftvolumenstrøm
Vurderede spjældbladepositioner i systemet

Desuden kan der permanent integreres en udsugnings- og indblæsningsluftmængde i rumbalancen.

Fraluftsregulator/tilluftsregulator

Inputs

1 analog input

Udstyrsfunktion EC/SC-E0 eller EC/SC-E2: 1 analog input (AI4) til standardindstilling af volumenstrømmens setpunktværdi

6 digitale inputs

Nedenstående tabel viser de tilgængelige udstyrsfunktioner, specialfunktioner og det nødvendige antal inputs

Outputs

3 analoge outputs

Faktisk værdi af volumenstrømmen
Spjældbladets position
Samlet udsugningsluftmængde, samlet indblæsningsluftmængde eller samlet indblæsningsluftmængde setpunktværdi



6 digitale outputs

Tilgængelige funktioner:

Alarmstatus

Udvidelsesmoduler som grænseflader til det centrale BMS

LonWorks FTT-10A (EM-LON)
BACnet MS/TP (EM-BAC-MOD-01)
Modbus RTU (EM-BAC-MOD-01)
BACNET-IP (EM-IP)
Modbus-IP (EM-IP)
Webserver (EM-IP)

Følgende driftsværdier og fejlmeddelelser fra fra- eller tilluftsregulatoren overføres via netværket:

Faktisk værdi af volumenstrømmen og setpunktsværdi
Spjældbladets position
Driftstilstand
Alarmstatus
Skiftestatus for de digitale inputs og outputs

Antal styreenheder i EASYLAB-systemet

Samlede faktiske værdier for den samlede tilluft og/eller den samlede fraluft
Vurderet spjældbladsposition
Skifte trin (EC/SC-2P and EC/SC-3P)

Rumkontrol

Inputs

4 analoge inputs

Analoge inputs med konfigurerbare egenskaber til integration af variable luftmængder

6 digitale inputs

Digitale inputs til integration af konstante volumenstrømme ved hjælp af switch-kontakter

Outputs

3 analoge outputs

Faktisk værdi af volumenstrømmen
Regulator spjældbladets position
Samlet udsugningsluftmængde, samlet indblæsningsluftmængde eller indstillingsværdi for samlet indblæsningsluftmængde (system med ledet
luftudsugning)

3 digital outputs

Tilgængelige funktioner:

Alarmstatus
Indgangssignal til styring af lukkespjæld til volumenstrømsafhængig optimering af udsugningshastigheden i diffusoren (kun udstyrsfunktion RS)

Udvidelsesmoduler som grænseflader til det centrale BMS

LonWorks FTT-10A (EM-LON)
BACnet MS/TP (EM-BAC-MOD-01)
Modbus RTU (EM-BAC-MOD-01)
BACNET-IP (EM-IP)
Modbus-IP (EM-IP)
Webserver (EM-IP)

Følgende driftsværdier og fejlmeldinger fra rumregulatoren overføres via netværket:



Faktisk værdi af volumenstrømmen og setpunktsværdi
Spjældbladets position
Driftstilstand
Alarmstatus
Skiftetilstand for de digitale inputs og outputs
Antal regulatorer i EASYLAB-systemet
Samlede faktiske værdier for den samlede tilluft og/eller den samlede fraluft
Vurderet spjældbladsposition

Desuden kan der permanent integreres en udsugnings- og indblæsningsluftmængde i rumbalancen.

Funktion til styring af rum

Inputs

4 analoge inputs

Ændring af setpunktet for volumenstrømmen baseret på temperaturstyring
Ændring af setpunktet for volumenstrømmen baseret på ekstern differenstrykregulering
Faktisk værdi for rumtryk ved intern differenstrykregulering
Tilslutning af variable volumenstrømme ved inputs der ikke anvendes på anden vis

6 digitale inputs

Available functions:

Standardindstilling for rumdriftstilstand: Standardtilstand, reduceret drift, øget drift, lukning og ÅBEN position
Prioritering af rummets driftstilstand: af den centrale BMS eller lokalt
Skift mellem to tryksætpunktsværdier ved intern differenstrykregulering
Indbygning af en dørkontakt ved intern differenstrykregulering
Integration af midlertidigt konstante volumenstrømme ved inputs der ellers ikke anvendes

Outputs

3 analoge outputs

Volumenstrømmenes faktiske værdi for regulatoren
Spjældbladets position i regulatoren
Samlet udsugningsluftmængde, samlet indblæsningsluftmængde eller samlet indblæsningsluftmængde som setpunktværdi

6 digitale outputs

Alarm for den lokale styreenhed
Konsolideret alarm for rummet
Differenstrykalarm (kun for intern differenstrykregulering)
Styresignal (input) til solafskærmning (skal leveres af andre) eller til lukkespjæld (skal leveres af andre) til volumenstrømsafhængig optimering af
udblæsningshastigheden i diffusoren
Tilslutning af belysning (skal leveres af andre)

Udvidelsesmoduler som grænseflader til det centrale BMS

LonWorks FTT-10A (EM-LON)
BACnet MS/TP (EM-BAC-MOD-01)
Modbus RTU (EM-BAC-MOD-01)
BACNET-IP (EM-IP)
Modbus-IP (EM-IP)
Webserver (EM-IP)

Følgende driftsværdier og fejlmeldinger for rummet overføres via netværket:

Standardindstilling for driftstilstand

Prioritering af standardindstillinger for driftstilstand (centralt BMS, lokalt)
Integration af en ændring af et volumenstrømssætpunkt med hensyn til temperatur- eller differenstrykregulering
Skift mellem to tryksætpunktsværdier
Integration af værdier for fra- og/eller tilluftsflow til balancering af rummet
Styresignal (input) til solafskærmning (skal leveres af andre)
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Feedback-signaler fra EASYLAB-systemet (rum):

Driftstilstand for rum
Samlet udsugningsluftmængde aktuel værdi
Samlet indblæsningsluftmængde aktuel værdi
Vurderede spjældbladspositioner
Konsolideret alarm
Setpoint og faktiske værdier for den interne rumtryksregulering
Alarm for rumtryk

Udstyrsfunktioner og særlige funktioner, for hvilke der kræves digitale omstillingsinputs

Funktion Nødvendige inputs

Styring af stinkskabe med 2 omskiftetrin (FH-2P) 1

Styring af stinkskabe med 3 omskiftetrin (FH-3P) op til 2

Overvågning af den maksimale åbning af den operationelle lågeåbning (EN 14175 for FH-VS, FH-2P, FH-3P, FH-F) 1

Aktivering af udsugningsluftskrubber 1

Stinkskab med teknologi til understøttelse af strøm 1

Bevægelsesdetektor 1

Røgudsugning 1

Standardindstilling af driftstilstand ved hjælp af kontakter (kun gældende for stinkskabe, som ikke er omfattet af rumdriftstilstand) 1 pr. driftstilstand

Integration af konstante volumenstrømme ved hjælp af kontakter 1 pr. volumenstrøm

Udstyrsfunktioner og særlige funktioner, for hvilke der kræves digitale omstillingsinputs

Funktion Nødvendige inputs

Styring af fraluft/tilluft med 2 setpointværdier (EC/SC-2P) 1 DI

Styring af fraluft/tilluft med 3 setpointværdier (EC/SC-3P) 2 DI

Styring af fraluft/tilluft med konstant værdi (EC/SC-F) 0 DI

Installation og idriftsættelse

Valgfri installationsretning (nogle installationsretninger kan kræve justering af differenstryktransducerens placering i styreenhedens kabinet)
Udfør nulpunktskorrektion af den statiske differenstryktransducer, undtagen EASYLAB TCU3 med EM-AUTOZERO udvidelsesmodul
Tilslut kommunikationslinjen og aktiver terminalmodstande i begge ender
Komponentadressering og netværksstyringsværktøj er ikke påkrævet
Hvis det er nødvendigt, skal du foretage justeringer ved hjælp af EasyConnect konfigurationssoftwaren
Indstil parametre for rumstyring

Kontrol af stinkskab

Installere og tilslut (plug tilslutning) sensorsystemet og kontrolpanelet

Fraluftsregulator/tilluftsregulator

Tilslut kontakter på stedet eller signal til sætpunktet

Rumkontrol

Indtast parametre for rumstyring på én controller (rumstyringsfunktion)
For stinkskabe kan rumstyringsfunktionen kun aktiveres på TAM-adaptermodulet

Measurement location of the face velocity transducer (FH-VS, FH)

① Face velocity transducer VS-TRD
② Dome of the fume cupboard
③ Fume cupboard

Measurement location of the sash distance sensor (FH-DS, FH-DV)



① Sash distance sensor DS-TRD-01
② Linked to the sash movement
③ Fume cupboard

Funktioner i kontrolpanelet

Trykknapper og funktioner kan konfigureres individuelt
Let at bruge - tilgængelige funktionsknapper er synlige, ikke tilgængelige funktionsknapper er ikke synlige
Knapperne for de tilgængelige funktioner er blå
Knapper for aktive funktioner er hvide
Integreret serviceudtag til konfiguration og diagnose af styringen

BE-SEG-**

OLED display til systemmeddelelser, aktuel hastighed på overfladen eller aktuel volumenstrømshastighed

BE-LCD-01

Visning af faktiske værdier, setpointværdier og statusmeddelelser som tekst
Visning af tekst på flere sprog

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

EASYLAB control panel BE-LCD-01, display and control elements

① 40-character display
② Alarm sounder
③ Sash monitoring warning display
④ Status display (green, yellow, red) with text HIGH and LOW
⑤ Connection socket for service and commissioning
⑥ Acoustic alarm acknowledgement
⑦ Manual control
⑧ Selection of operating mode
⑨ Lighting or other equipment (RMF)
⑩ Automatic sash device (FH), sun protection, e.g. blinds (RMF)
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