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Sistem de monitorizare electronic, cu alimentare proprie, pentru nişe de laborator
 ■ Montare uşoară, extindere şi punere în funcţiune datorită conexiunilor cu  

ştecher
 ■ Mufele de conectare pentru cele mai importante conexiuni sunt poziţionate 

pe  exteriorul carcasei
 ■ Echipamentul de monitorizare poate fi extinsă cu module
 ■ Panouri de comandă adaptabile pentru nişe de laborator
 ■ Operare inovatoare pentru a sprijini cerinţele de proiect convenite
 ■ Semnal de intrare de reglaj pentru ventilatoare
 ■ Funcţii configurabile de monitorizare şi semnalizare alarme
 ■ Instalare uşoară datorită software-ului interactiv de configurare EasyConnect
 ■ Sursă de alimentare pentru tensiune de alimentare 90 - 250 V AC
 ■ Pot fi conectate 2 panouri de comandă, de ex. pentru nişe de laborator cu  

ferestre culisante pe două părţi

Opţiuni de extindere
 ■ Module de extindere, pentru montaj în sau pe carcasa de bază
 ■ Instalare uşoară şi conectare electrică a sistemului de monitorizare
 ■ Modulele de extindere pot fi montate din fabrică sau pot fi asamblate 

într-o  etapă ulterioară
 ■ Monitorizare opţională a fluxului de sprijin în nişe de laborator

FMS 2.2 –

X XFMStestregistrierung
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Pentru monitorizarea debitelor volumetrice
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Tip

FMS Informaţii generale 2.2 – 2
Cod de comandă 2.2 – 6
Informaţie specială 2.2 – 7
Specificaţii 2.2 – 8

Aplicaţie
– Sistem de monitorizare tip FMS pentru  

monitorizarea electronică, cu alimentare  
proprie, a debitului volumetric sau a vitezei la  
secţiunea frontală în nişe de laborator, hote de  
laborator şi componente similare.

– Uşor şi sigur de utilizat, asigură randament  
energetic maxim şi transparenţă a datelor

– Pentru utilizare în încăperi închise
– Soluţie simplă pentru nişele de laborator cu un  

debit volumetric constant

Funcţiile echipamentului
– Monitorizarea presiunii diferenţiale
– Monitorizare debit volumetric
– Monitorizarea vitezei la secţiunea frontală
– Monitorizarea ventilatoarelor de flux de sprijin  

şi a semnalelor de debit volumetric sau  
presiune diferenţială de la unităţile sau  
dispozitivele externe.

– Alarme optice şi acustice precum şi  
semnalizarea de alarmă la sisteme de nivel mai  
înalt  (BMS central) cu BE-SEG-02 sau BE- 
SEG-03

– Configurare completă, punere în funcţiune şi  
diagnoză cu software interactiv pentru  
calculatoarele personale; calculatorul poate fi  
conectat fie direct la unitate fie la panoul de  
comandă al încăperii

– Pentru utilizare în laboratoare, camere curate în  
industriile farmaceutică şi de semiconductori,  
săli de operaţii, unităţi de terapie intensivă şi  
birouri

– Pentru proiecte de instalaţii noi, modernizări şi  
recondiţionări

– Monitorizarea deschiderii ferestrei cu cadru  
culisant conform EN 14175

Variante
– FMS-1: Sistem de monitorizare cu traductor de  

presiune integral cu diafragmă şi sondă de  
măsurare

– FMS-2: Sistem de monitorizare pentru  
semnalele externe de 0 (2) până la 10 V DC, de  
ex. de la un traductor de viteză a secţiunii  
frontale, regulator de debit volumetric sau  
traductor de presiune diferenţială externă

Ataşamente
Modulele de extindere sunt montate din fabrică  
sau pot fi asamblate într-o etapă ulterioară
– S: EM-LIGHT-F – Sistemul de monitorizare  

permite aprinderea/stingerea unei lumini de la  
panoul de comandă. Acest modul de extindere  
este o mufă cablată pentru conectarea  
iluminării. Capacitate maximă de funcţionare:  
230 V AC 500 W.

– G: EM-CPL – Conector compatibil pentru  
modulul EM-LIGHT. Dacă este instalat EM- 
LIGHT, poate fi furnizat un conector compatibil  
pentru a permite cuplarea luminii.

– V: EM-VENT – Piesă de izolaţie combinată şi  
consolă de prindere a cablurilor pentru ieşirea  
digitală DO1, activarea ventilatorului. Sistemul  
de monitorizare poate fi utilizat pentru activarea  
sau dezactivarea unui ventilator. În cazul unei  
alimentări cu energie 230 V AC, este furnizată  
această piesă de izolaţie combinată şi consolă  
de prindere cabluri.

– D: EM-DDT – Traductor de presiune diferenţială  
pentru monitorizarea unui flux de sprijin. Acest  
modul de extindere poate fi utilizat ca un  
traductor de presiune suplimentar pentru  
monitorizarea unui ventilator de flux de sprijin.

Traductoare opţionale pentru FMS-2
– VS-TRD: Traductor de viteză secţiune frontală
– PT699: Traductor de presiune diferenţială,  

–100 până la 100 Pa

Caracteristici speciale
– Măsurare a valorii efective deosebit de rapidă
– Monitorizarea presiunii diferenţiale sau  

debitului volumetric; monitorizarea vitezei la  
secţiunea frontală ca opţiune (numai cu  
traductorul opţional de viteză la secţiunea  
frontală VS-TRD)

– Monitorizarea şi semnalizarea deschiderii  
maxime a cadrului culisant conform EN 14175;  
semnalizarea acustică poate fi deconectată  
sau durata poate fi limitată

– Conectarea unuia sau a două panouri de  
comandă adaptabile EASYLAB tip BE-SEG-03  
sau BE-SEG-02; adecvate şi pentru nişe de  
laborator cu ferestre cu cadre culisante pe  
două părţi

– Setarea implicită a modului de operare de către  
o unitate externă sau dispozitiv prin utilizarea  
intrărilor digitale

– Funcţii de monitorizare: monitorizare valoarea  
1, monitorizare valoarea 2, dezactivarea  
funcţiei de monitorizare

– Alarmele şi semnalizarea alarmelor sunt  
configurabile, de ex. suprimarea alarmelor  
pentru anumite moduri de operare

Componente şi caracteristici
– Sursă de alimentare pentru tensiune de  

alimentare 90 - 240 V AC
– Pot fi conectate 2 panouri de comandă, de ex.  

pentru nişe de laborator cu ferestre culisante  
pe două părţi

– Software interactiv EasyConnect pentru  
configurare, punerea în funcţiune şi diagnoza  
sistemului de monitorizare

Informaţii de bază şi nomenclator 2.7 – 1

Pagina
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– Modul Bluetooth (BlueCON) care poate fi  
conectat la sistemul de monitorizare, pentru  
conexiune wireless la calculatorul de  
configurare

Caracteristici ale modelului
– Sistem electronic de monitorizare cu module  

de extindere opţionale montate din fabrică
– Sistem electronic de reglaj care foloseşte un  

microprocesor, cu setările de configuraţie  
memorate permanent în memoria EEPROM şi  
astfel sigure în caz de pană de curent

– Monitorizare permanentă a funcţiilor sistemului  
şi ale senzorilor conectaţi

– Mufele de conectare pentru cele mai  
importante conexiuni sunt poziţionate pe  
exteriorul carcasei

– Conexiuni pentru modulele de extindere
– Traductor de presiune diferenţială statică cu  

inducţie de aer în cameră pentru protejarea  
punctului de măsurare

Materiale şi suprafeţe
– Carcasă din plastic ABS; RAL 5002

Montaj şi punere în funcţiune
– Montare uşoară, extindere şi punere în  

funcţiune datorită conexiunilor cu ştecher
– Mufele de conectare pentru cele mai  

importante conexiuni sunt poziţionate pe  
exteriorul carcasei

– Echipamentul de monitorizare poate fi extinsă  
cu module

Puterea maximă necesară depinde de construcţia  
sistemului de monitorizare. Construcţii tipice cu  
diferite echipamente conduc la următoarele valori:
– Sistem de monitorizare cu un panou de  

comandă: până la 9,5 V A
– Sistem de monitorizare cu două panouri de  

comandă: până la 13,5 V A
– Sistem de monitorizare cu un panou de  

comandă şi traductor de viteză în secţiunea  
frontală: până la 13,5 V A

 

K6 – 2.2 – 3

Date tehnice Tensiune de alimentare 90 – 250 V AC
Puterea nominală Până la 13,5 V A (cu echipare maximă)
Timp de recuperare <500 ms
Temperatură de funcţionare 10 până la 50 °C pentru funcţionare, –10 până la 70 °C pentru depozitare
Umiditate acceptabilă <90 % fără condensare
Capacitate nominală a ieşirilor de relee R1: 240 V AC 6 A, R2: 240 V AC 2 A, R3+4: 50 V 2 A
Clasa de siguranţă II (izolaţie de protecţie)
Nivel de protecţie IP 20
Conformitate CE CEM conform 2004/108/CE, tensiune joasă conform 2006/95/CE
Masa 0,5 kg
Dimensiuni (L × B × H) 159 × 136 × 65 mm
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Dimensiuni Sistem de monitorizare FMS
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Descrierea funcţionării
Pentru monitorizarea nişelor de laborator, sistemul  
electronic de monitorizare EASYLAB FMS eset  
instalat tipic pe acoperişul sau în laterala nişei de  
laborator. Panoul de comandă furnizat este  montat 
tipic pe cadrul lateral al nişei de laborator

Funcţii principale:
– Monitorizarea nişei de laborator prin măsurarea  

presiunii diferenţiale interne sau externe,  
inclusiv semnalizarea optică sau acustică,  
conform EN 14175

– Sistemul de monitorizare îndeplineşte cerinţele  
EN 14175 şi astfel este adecvat pentru toate  
nişele de laborator testate conform EN 14175

Strategii de monitorizare:

FMS-1
– Funcţia dispozitivului – presiune diferenţială,  

măsurare internă: măsurarea presiunii  
diferenţiale la un punct de măsurare adecvat  
prin utilizarea unui traductor intern de presiune  
diferenţială statică pot fi monitorizate 2 valori  
de presiune

– Funcţia dispozitivului – debit volumetric,  
măsurare internă: măsurarea debitului  
volumetric la un punct de măsurare adecvat  
prin utilizarea unui traductor intern de presiune  
diferenţială statică pot fi monitorizate 2 valori  
de debit volumetric

FMS-2
– Funcţia dispozitivului – viteza la secţiunea  

frontală: măsuraresa vitezei la secţiunea  
frontală prin utilizarea traductorului opţional de  
viteză la secţiunea frontală VS-TRD. Viteza  
poate fi setată

– Funcţia dispozitivului – presiune diferenţială,  
măsurare externă: măsurarea presiunii  
diferenţiale la un punct de măsurare adecvat  
prin utilizarea unui traductor extern de presiune  
diferenţială statică pot fi monitorizate 2 valori  
de presiune

– Funcţia dispozitivului – debit volumetric,  
măsurare externă: monitorizarea debitului  
volumetric prin măsurarea debitului volumetric  
sau a presiunii diferenţiale la un punct de  
măsurare adecvat prin utilizarea unui traductor  
extern de presiune diferenţială sau semnalul de  
valoare efectivă de la un regulator de debit  
volumetric. pot fi monitorizate 2 valori de debit  
volumetric

 

K6 – 2.2 – 5

Funcţionare

FMS-1

S1 S2

FMS-190-240
VAC

②

①

①  Semnalizare alarmă către BMS central
②  Senzor presiune efectivă
S1 Deschidere fereastră cadru culisant, EN 14175
S2 Debit volumetric 1/2

FMS-2

S1

S2

②③

①

FMS-290-240
VAC

① Comutare
② Regulator debit volumetric
③ Semnalizare alarmă către BMS central
S1 Deschidere fereastră cadru culisant, EN 14175
S2 Debit volumetric 1/2
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 FMS  –  1  /  SGVD 

 Serie
FMS Sistem de monitorizare

 Variantă
1 Sistem de monitorizare cu traductor de  

presiune integral cu diafragmă şi sondă de  
măsurare

2 Sistem monitorizare pentru semnale  
externe 0 (2) – 10 V DC

 Accesorii
S EM-LIGHT-F: echipament de iluminare
G EM-CPL: Conector compatibil pentru  

modulul EM-LIGHT.
V EM-VENT: Piesă de izolaţie combinată şi  

consolă de prindere a cablurilor pentru  
ieşirea digitală DO1, activarea  
ventilatorului.

D EM-DDT: Traductor de presiune  
diferenţială pentru monitorizarea unui flux  
de sprijin

Cod de comandă

12/2015 – DE/ro
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– Sprijinirea nişelor de laborator cu tehnologia  
fluxului de sprijin (opţional)

– Conectarea luminii nişei de laborator prin  
utilizarea tasteleor panoului de comandă 

 (EM- LIGHT, opţional)
– Conectarea/deconectarea unui ventilator  

(240 V AC 2A max.)
 

Intrări
1 intrare analogică
– Pentru integrarea unui debit volumetric variabil,  

a presiunii diferenţiale sau a vitezei la  
secţiunea frontală(numai FMS-2), pentru  
semnale 0 (2) – 10 V DC cu caracteristică  
configurabilă

2 intrări digitale fără tensiune
– Comutare de la valoarea de monitorizare 1 la  

valoarea 2
– Monitorizarea fluxului de sprijin
– Deschidere fereastră cadru culisant conform  

EN 14175

Ieşiri
1 ieşire analogică
– Pentru semnalizarea debitului volumetric  

efectiv sau pentru furnizarea semnalului de  
intrare de reglaj la un ventilator de flux de  
sprijin, pentru semnale 0 (2) – 10 V DC cu  
acaracteristici configurabile

4 ieşiri digitale
– Comutare ieşire ca releu de contact NO  

(normal deschis), 250 V 6 A (tensiune  
alimentare), pentru comutarea iluminării nişei  
de laborator; conexiune opţională a iluminării  
nişei de laborator prin utilizarea mufei integrale  
pentru iluminare în regulator. (Modul de  
extindere EM-LIGHT)

– Ieşire de comutare ca releu de contact  
comutator, 250 V 2 A (fără tensiune), pentru  
activarea unităţilor sau dispozitivelor exterioare

– 2 ieşiri de comutare ca relee de contact  
comutatoare, 50 V 2 A (fără tensiune)

Ieşirile de comutare sunt prevăzute pentru  
activarea fluxului de sprijin, comutarea între  
debitele volumice 1 şi 2, semnalizarea alarmei

Interfeţe pentru semnalizare externă
Următoarele informaţii sunt disponibile cu interfeţe  
convenţionale:
– Debitul volumetric efectiv cu funcţia  

dispozitivului 'monitorizare debit volumetric' ca  
un semnal analogic (nu pentru flux de sprijin)

– Starea de alarmă a regulatorului drept contact  
de comutare digital

– Intrare digitală pentru comutare între valorile de  
monitorizare V1 şi V2 sau pentru dezactivarea  
FMS

Afişaj de stare
LED-uri pentru informaţii de stare şi semnalizarea  
erorilor: alarmă, tensiune de alimentare cu  
impulsuri ritmice
LED-uri de stare suplimentare pe PCB: afişarea  
stării de comutare a intrărilor şi ieşirilor digitale

Racordarea electrică
Pentru detalii privind identificarea miezului  
cablului de conectare consultaţi manualul de  
instalare şi operare FMS.
 

K6 – 2.2 – 7

Funcţii speciale

Interfeţe

FMS-1

500 mm

FMS-2

500 mm

min/
max
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Sistem electronic de monitorizare pentru  
monitorizarea bazată pe cerere a presiunilor  
diferenţiale, debitelor volumetrice sau vitezelor în  
secţiunea frontală în nişe de laborator, afişaje de  
funcţie conform  EN 14175 cu semnalizare optică  
şi acustică. Strategii de monitorizare:

Funcţia dispozitivului FMS-1
Sistem de monitorizare cu traductor de presiune  
statică integral, pentru măsurarea şi monitorizarea  
a două valori de presiune diferenţială sau debite  
volumice

Funcţia dispozitivului FMS-2
Sistem de monitorizare pentru conectarea a două  
traductoare externe prin utilizarea unui semnal  
0 – 10 V DC pentru măsurarea şi monitorizarea a  
două presiuni diferenţiale, debite volumice sau  
viteze la secţiunea frontală.

Caracteristici speciale
– Măsurare a valorii efective deosebit de rapidă
– Monitorizarea presiunii diferenţiale sau  

debitului volumetric; monitorizarea vitezei la  
secţiunea frontală ca opţiune (numai cu  
traductorul opţional de viteză la secţiunea  
frontală VS-TRD)

– Monitorizarea şi semnalizarea deschiderii  
maxime a cadrului culisant conform EN 14175;  
semnalizarea acustică poate fi deconectată  
sau durata poate fi limitată

– Conectarea unuia sau a două panouri de  
comandă adaptabile EASYLAB tip BE-SEG-03  
sau BE-SEG-02; adecvate şi pentru nişe de  
laborator cu ferestre cu cadre culisante pe  
două părţi

– Setarea implicită a modului de operare de către  
o unitate externă sau dispozitiv prin utilizarea  
intrărilor digitale

– Funcţii de monitorizare: monitorizare valoarea  
1, monitorizare valoarea 2, dezactivarea  
funcţiei de monitorizare

– Alarmele şi semnalizarea alarmelor sunt  
configurabile, de ex. suprimarea alarmelor  
pentru anumite moduri de operare

Ataşamente
Modulele de extindere sunt montate din fabrică  
sau pot fi asamblate într-o etapă ulterioară
– S: EM-LIGHT-F – Sistemul de monitorizare  

permite aprinderea/stingerea unei lumini de la  
panoul de comandă. Acest modul de extindere  
este o mufă cablată pentru conectarea  
iluminării. Capacitate maximă de funcţionare:  
230 V AC 500 W.

– G: EM-CPL – Conector compatibil pentru  
modulul EM-LIGHT. Dacă este instalat EM- 
LIGHT, poate fi furnizat un conector compatibil  
pentru a permite cuplarea luminii.

– V: EM-VENT – Piesă de izolaţie combinată şi  
consolă de prindere a cablurilor pentru ieşirea  
digitală DO1, activarea ventilatorului. Sistemul  
de monitorizare poate fi utilizat pentru activarea  
sau dezactivarea unui ventilator. În cazul unei  
alimentări cu energie 230 V AC, este furnizată  
această piesă de izolaţie combinată şi consolă  
de prindere cabluri.

– D: EM-DDT – Traductor de presiune diferenţială  
pentru monitorizarea unui flux de sprijin. Acest  
modul de extindere poate fi utilizat ca un  
traductor de presiune suplimentar pentru  
monitorizarea unui ventilator de flux de sprijin.

Traductoare opţionale pentru FMS-2
– VS-TRD: Traductor de viteză secţiune frontală
– PT699: Traductor de presiune diferenţială,  

–100 până la 100 Pa

Materiale şi suprafeţe
– Carcasă din plastic ABS; RAL 5002

Date tehnice
– Tensiune alimentare: 90 – 250 V AC
– Putere nominală: până la 13,5 V A (cu echipare  

maximă)
– Timp de recuperare: <500 ms
– Temperatură de funcţionare: 10 până la 50 °C  

pentru funcţionare, –10 până la 70 °C pentru  
depozitare

– Umiditate acceptabilă: < 90 %, fără  condensare
– Capacitate nominală a ieşirilor de relee: R1:  

240 V AC 6 A, R2: 240 V AC 2 A, R3+4: 50 V  
2 A

– Cala de protecţie IEC: II (izolaţie de protecţie)
– Nivel de protecţie IP: IP 20
– Conformitate CE: CEM conform 2004/108/CE,  

tensiune joasă conform 2006/95/CE
– Masa: 0,5 kg
– Dimensiuni (L × B × H): 159 × 136 × 65 mm
 

 Serie
FMS Sistem de monitorizare

 Variantă
1 Sistem de monitorizare cu traductor de  

presiune integral cu diafragmă şi sondă  
de măsurare

2 Sistem de monitorizare pentru semnale  
externe 0 (2) – 10 V DC

 Accesorii
S EM-LIGHT-F: echipament de iluminare
G EM-CPL: Conector compatibil pentru  

modulul EM-LIGHT.
V EM-VENT: Piesă de izolaţie combinată  

şi consolă de prindere a cablurilor  
pentru ieşirea digitală DO1, activarea  
ventilatorului.

D EM-DDT: Traductor de presiune  
diferenţială pentru monitorizarea unui  
flux de sprijin

K6 – 2.2 – 8

Text standard

Opţiuni comandă
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Sisteme de control pentru administrarea aerului
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Selectare produs

K6 – 2.7 – 2

Echipament de control Monitorizare
Sistem EASYLAB Sistem TCU-LON-II FMS

Domeniu de apli care Reglajul nişei  
de laborator

Bilanţul  
încăperilor

Controlul 
presiu nii în 

încăpere

Reglajul 
nişei  de 

laborator

Bilanţul  
încăperilor

Controlul 
presiu nii în 

încăpere

Monitorizarea 
nişe lor de 
laborator

Componente  hardware

Modul adaptor  (TAM) ●

Modul extindere,  230 V Opţiuni Opţiuni Opţiuni 90 – 250 V AC 
întot deauna

Modul extindere,  230 V, UPS ● ● ●

Interfaţă  LonWorks ● ● ● ● ● ●

Valvă solenoid  (extindere) ● ● ● ● ● ●

Iluminare nişă de  laborator  (extindere) ● ●

Panou de  comandă cu  display OLED ● Opţiuni

Panou de  comandă cu  afişaj 40  caractere ● ● ●

Panou de  comandă – TCU- LON-II standard ● ●

Funcţii

Monitorizare  debit volumetric ● ● ● ● ● ● ●

Monitorizarea  vitezei la  secţiunea  frontală ● ● FMS-2

Monitorizare  cadru culisant  (EN 14175) ● ● ●

Monitorizarea  presiunii în  încăpere ● ● ●

Controlul  debitelor  volumetrice  constante ● ● ● ●

Controlul  debitelor  volumetrice  variabile ● ● ● ●

Diferenţă debit  volumetric  constant ● ● ● ●

Controlul  presiunii în  încăpere ● ●

Funcţia de  management al  încăperii ● ●

● Posibil
Imposibil
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Selectare produs

Echipament de control Monitorizare
Sistem EASYLAB Sistem TCU-LON-II FMS

Domeniu de apli care
Reglajul 
nişei  de 

laborator

Bilanţul  
încăperilor

Controlul 
presiu nii în 

încăpere

Reglajul 
nişei  de 

laborator

Bilanţul  
încăperilor

Controlul 
presiu nii în 

încăpere

Monitorizarea 
nişe lor de 
laborator

Componente  hardware
Funcţii  suplimentare

Interfaţă spre  BMS central ● ● ● ● ● ● ●

Semnalarea  poziţiei lamelei  clapetei ● ● ●

Reglarea  diversităţii ● ● ● ●

Schimbarea  punctului setat al  
debitului  volumetric ● ● ● ●

Extragerea  fumului ●

Detector de  mişcare ● ●

Dispozitiv  automat cu cadru  culisant ●

Ventilator flux de  sprijin

Monitorizare ● ● ●

Software de  configurare

EasyConnect ● ● ● ●

TCU-LON-II plug- in ● ● ●

● Posibil
Imposibil


