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Modul adaptor ca interfaţă între controlul hotei de tiraj şi controlul încăperii,
şi către  BMS central

 ■ Comunicaţie plug and play cu până la 23 regulatoare EASYLAB, 
regulatoare  de nişe de laborator, sau regulatoare de încăpere

 ■ Puncte de date suplimentare pentru integrarea altor debite volumetrice  
variabile şi constante în bilanţul de aer al încăperii,  
de ex. regulatoare sau  hote de laborator

 ■ Poate fi iniţializat ca interfaţă de încăpere către BMS central
 ■ Conectarea unui panou de comandă a încăperii pentru semnalizarea şi  

utilizarea funcţiilor în încăpere
 ■ Folosit când se utilizează nişe de laborator într-o încăpere

Opţiuni de extindere
 ■ Conectare la reţeaua electrică  (230 V)
 ■ Module de extindere cu interfeţe standard LonWorks, BACnet sau Modbus  

către BMS central (sistemul central de management al clădirii)
 ■ Panouri de comandă în încăpere pentru setarea modului de funcţionare  

implicit

TAM 2.1 –

X XTAM testregistrierung

K6 – 2.1 – 39

Modul adaptor pentru extinderea sistemului EASYLAB



Regulator
Informaţii generale

12/2015 – 

TAM

DE/ro

2

Tip

TAM Informaţii generale 2.1 – 40
Cod de comandă 2.1 – 43
Funcţiile echipamentului 2.1 – 44
Funcţiile dispozitivului – Funcţia de management al încăperii 2.1 – 46
Specificaţii 2.1 – 49

Informaţii de bază şi nomenclator 2.7 – 1

Pagina

K6 – 2.1 – 40

Extinderea sistemului EASYLAB prin utilizarea modulului adaptor TAM

Adapter module TAM

Fume hood BE-LCD-01¹ BMS

Communication cable

Fume cupboard 1 Fume cupboard nFume cupboard 3Fume cupboard 2

¹ numai pentru un TAM cu functie activa de gestionare a aerului



Aplicaţie
– Modul adaptor tip TAM pentru extinderea  

sistemului EASYLAB, în special pentru  
integrarea nişelor de laborator

– Interfaţă între reglajul nişei de laborator şi  
reglajul încăperii

– Interfaţă la BMS central, semnale de tensiune  
0 – 10 V sau cu module de extindere pentru  
LonWorks, BACnet, Modbus

– Punere în funcţiune foarte simplă: identificare  
automată a regulatorului, nu este necesară nici  
o adresare a componentelor (comunicaţie plug  
and play), software de configrare cu navigare  
interactivă de meniu şi funcţii de diagnostic  
extinse

– Configuraţie specifică proiectului prin utilizarea  
modulelor de extindere şi a panourilor de  
comandă a încăperilor

– Numeroase opţiuni pentru integrarea debitelor  
volumetrice suplimentare în bilanţul de aer al  
încăperii

– Funcţia de management al încăperii (RMF)  
poate fi activată

– Pentru utilizare în laboratoare, camere curate în  
industriile farmaceutică şi de semiconductori,  
săli de operaţii, săli de terapie intensivă, şi  
birouri cu cerinţe de reglaj foarte exigente

Moduri de funcţionare
– LAB: sistem dirijat de evacuare a aerului pentru  

laboratoare
– CLR: sistem de introducere dirijată a aerului  

pentru camere curate
– LAB/CLR-RMF: Sistem cu funcţie de  

management activ al încăperii

Ataşamente
Modulele de extindere sunt montate din fabrică  
sau pot fi asamblate într-o etapă ulterioară
– T: EM-TRF, unitate de alimentare pentru  

conectarea regulatorului la reţeaua electrică de  
230 V AC

– U: EM-TRF-USV, unitate de alimentare pentru  
conectarea regulatorului la reţeaua electrică de  
230 V AC şi asigurarea alimentării cu energie  
fără întrerupere

– L: EM-LON, interfaţă LonWorks FTT-10A
– B: EM-BAC-MOD-01, interfaţă configurată  

pentru BACnet MS/TP
– M: EM-BAC-MOD-01, interfaţă configurată  

pentru Modbus RTU

Suplimente utile
– BE-LCD-01: Panou de comandă pentru reglajul  

nişei de laborator şi reglajul încăperii (numai  
pentru modul de funcţionare ...-RMF)

– Traductoare de presiune diferenţială:  
Traductoare de presiune statică diferenţială  
pentru controlul presiunii în încăpere sau  
controlul presiunii pe tubulatură

– EasyConnect: Software de configurare pentru  
punerea în funcţiune şi diagnoza  
componentelor EASYLAB

Caracteristici speciale
– Comunicaţie plug and play cu identificare  

automată a regulatorului, nu este necesară nici  
o adresare a componentelor

– Sistem modular pentru extindere funcţională

– Conexiuni şi afişaje de stare pe exteriorul  
carcasei regulatorului

– Ajustări specifice proiectului cu ajutorul  
panourilor de comandă adaptabile pentru  
încăperi

– Ajustări specifice proiectului pot fi realizate cu  
funcţii special configurabile, monitorizare şi  
semnalizare alarme

– Monitorizare permanentă a funcţiilor sistemului
– Punere în funcţiune, schimbări de configuraţie  

şi diagnoză foarte simple
– Configurare centralizată şi semnalizare  

permanentă a setărilor încăperii (funcţie de  
management al încăperii)

– Software-ul de configurare EasyConnect  
permite navigarea interactivă (de asemenea   
wireless)

– Testat în fabrică şi configurat cu parametri  
specifici de proiect

Componente şi caracteristici
– Sistem de microprocesoare cu datele de  

sistem şi program stocate în memoria non- 
volatilă

– Bloc de borne pe două niveluri pentru  
conexiune la tensiunea de alimentare

– Conexiuni pentru două panouri de comandă
– Conexiunea liniei de comunicaţie la mufă sau  

borne cu şurub
– Ieşiri digitale cu borne cu şurub
– Intrări digitale cu borne cu şurub sau mufe
– Intrări analogice cu borne cu şurub sau mufe
– Ieşiri analogice cu borne cu şurub
– Rezistor terminal integral pentru linia de  

comunicaţie
– Lămpi indicatoare de alarmă pe ambele feţe  

ale carcasei
– Lămpi indicatoare de stare (impulsuri ritmice,  

rezistor de comunicaţie şi terminal)

Caracteristici ale modelului
– PCB principală şi module de extindere într-o  

singură carcasă
– Consolă de colţ pentru fixarea carcasei într-un  

panou electric sau la un perete sau tavan
– Carcasa poate fi deschisă fără unelte, cu  

excepţia TAM cu EM-TRF sau EM-TRF-USV
– Mufă cu riglă de pini pentru conectarea  

modulelor de extindere
– Mufe de conectare pentru cele mai importante  

conexiuni pe exteriorul carcasei

Materiale şi suprafeţe
– Carcasă executată din plastic ABS, albastru  

(RAL 5002)

Montaj şi punere în funcţiune
– Folosiţi consola de colţ pentru fixarea carcasei  

într-un panou electric sau la un perete sau  
tavan

– Conectaţi linia de comunicaţie şi activaţi  
rezistoarele terminale la ambele capete

– Nu este necesară adresarea componentelor şi  
un instrument de administrare a reţelei

– Dacă este necesar, executaţi ajustări cu  
ajutorul software-lui de configurare  
EasyConnect

Descriere

EASYLAB modul adaptor  
TAM

Regulator
Informaţii generale TAM

2
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Funcţionare

Timp de recuperare 500 ms
2 interfeţe pentru linia de comunicaţie Cablu de reţea SF-UTP, 300 m max.; până la 24 dispozitive
2 interfeţe pentru panouri de comandă Cablu de reţea SF-UTP, 40 m max.

6 ieşiri digitale Releu cu contact de conectare/întrerupere, 250 V, 12 A; 
curent de  conectare 25 A

6 intrări digitale pentru contacte de comutare fără tensiune; 
poate fi configurat drept  contacte de conectare sau întrerupere

5 intrări analogice 0 – 10 V, rezistenţă de intrare > 100 kΩ, caracteristica poate fi configurată
4 ieşiri analogice 0 – 10 V, 10 mA max., caracteristica poate fi configurată

Conexiuni şi afişaje de stare – TAM

① Lampă indicatoare de alarmă
② Intrare digitală
③ Conexiuni pentru panouri de comandă încăpere sau  

service

①
② ④ ⑤③ ⑥

④ Intrare analogică
⑤ Conexiune pentru linia de comunicaţie
⑥ Lămpi indicatoare pentru comunicaţie, rezistor  

terminal activ, funcţie regulator (impulsuri ritmice)

12/2015 – DE/ro

Date tehnice Tensiune de alimentare 24 V AC ± 15 %; 230 V AC ca opţiune;  50/60 Hz
Puterea nominală 9 VA max.
Micro-siguranţă fuzibilă 2 A, inertă, 250 V
Temperatură de funcţionare 10 – 50 °C
Clasa de siguranţă III (tensiune extra-scăzută de protecţie)
Nivel de protecţie IP 20
Conformitate CE CEM conform 2004/108/CE
Masa 1,7 kg inclusiv consola de fixare
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TAM

   

  TAM  /  TL  /  LAB  /  ...  

 Tip
TAM Modul adaptor

 Module de extindere
 Opţiunea 1: Tensiune alimentare
 Nici o menţiune: 24 V AC
T EM-TRF pentru 230 V AC
U EM-TRF-USV pentru 230 V AC, asigură  

sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS)

 Opţiunea 2: Interfaţă de comunicaţie
 Nici o menţiune: fără
L EM-LON pentru LonWorks-FTT-10A
B EM-BAC-MOD-01 pentru BACnet MS/TP
M EM-BAC-MOD-01 pentru Modbus RTU
I EM-IP pentru BACnet/IP, 
 Modbus/IP şi  webserver
R EM-IP cu ceas în timp real

 Regim de funcţionare
LAB            Sistem de evacuare dirijată a aerului  
      (laboratoare)
LAB-RMF  Sistem de evacuare dirijată a  aerului 
      cu funcţie de management activ al  
      încăperii (laboratoare)
CLR     Sistem de alimentare dirijată a aerului  
      (cameră curată)
CLR-RMF Sistem de alimentare dirijată a  aerului 
     cu funcţie de management activ al  
     încăperii

 Valori de funcţionare [m3/h sau l/s, Pa]
 Numai cu modul de funcţionare LAB-RMF  

sau CLR-RMF
1 Total aer evacuat/aer alimentare încăpere  

– regim standard
2 Total aer evacuat/aer alimentare încăpere  

– regim redus
3 Total aer evacuat/aer alimentare încăpere  

– regim majorat
4 Alimentare constantă aer
5 Evacuare constantă aer
6 Diferenţă aer alimentare/aer evacuat
Δpimpus Presiunea punctului setat 
 (numai cu reglaj  al presiunii diferenţiale)

Suplimente utile:
 Panou de control pentru regulatorul nişei  

de laborator pentru afişarea funcţiilor  
sistemului de reglaj conform EN 14175

BE-TCU-LON-II Afişaj cu 40 caractere

Cod de comandă

Exemplu comandă TAM/T/LAB
Module de extindere EM-TRF pentru tensiune de alimentare
LAB Sistem de evacuare dirijată a aerului
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Regulator
Funcţiile echipamentului TAM

2

Semnal centralizat debit volumetric
Modulul adaptor centralizează semnalele de la  
toate regulatoarele conectate şi asigură acest  
semnal centralizat ca un semnal d tensiune; cu  
modulele de extindere EM-LON şi EM-BAC-MOD- 
01 semnalul este furnizat ca variabilă de reţea.  
Sunt considerate semnalele de aer alimentare şi  
aer evacuat.

Debite volumetrice variabile
– Sistemul ia în consideraţie până la  

23 regulatoare EASYLAB care sunt conectate  
la linia de comunicaţie

– Sistemul ia în consideraţie până la 5 semnale  
de tensiune care sunt conectate la intrările  
analogice

– Sistemul ia în consideraţie până la 2 variabile  
de reţea, transferate printr-o interfaţă  
LonWorks, BACnet, sau Modbus

Debite volumetrice constante
– Sistemul ia în consideraţie până la 6 debite  

volumetrice constante configurabile, conectate  
la intrările digitale

Funcţia de management a încăperii
– Funcţia de management a încăperii poate fi  

activată prin modulul adaptor
– Pentru nişe de laborator, funcţia de  

management a încăperii poate fi activată numai  
prin modulul adaptor TAM
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2

Intrări
5 intrări analogice
– Intrări analogice cu caracteristici configurabile  

pentru integrarea debitelor volumice de aer  
variabile

6 intrări digitale
– Intrări digitale pentru integrarea debitelor  

volumetrice constante utilizând contacte de  
comutare

Ieşiri
1 ieşire analogică
– Debitul total de aer evacuat, debitul total de aer  

alimentat, sau valoarea punctului setat de debit  
total aer alimentare (valoarea punctului setat:  
numai pentru sistem de evacuare dirijată a  
aerului)

1 ieşire digitală
– Starea de alarmă a modulului adaptor

Module de extindere ca interfeţe la BMS  
central
– 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)

Următoarele valori de funcţionare şi mesaje de  
eroare ale modulului adaptor sunt transferate prin  
reţea:
– Stare de alarmă
– Starea de comutare a intrărilor şi ieşirilor  

digitale
– Numărul de regulatoare în cadrul sistemului  

EASYLAB
– Debite de aer evacuat total şi/sau debite de aer  

de alimentare total
– Poziţiile evaluate ale lamelei clapetei în cadrul  

sistemului

Suplimentar, debitele volumetrice de aer evacuat  
sau aer de alimentare pot fi integrate permanent  
în bilanţul încăperii.
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Interfeţe

Interfeţe TAM

BMS

LonWorks
BACnet
Modbus

Analog
0 – 10 V DC Switch contacts

Communication cable

Fume cupboard 1 Fume cupboard 2 Fume cupboard 3 Fume cupboard n

TAMBE-LCD-01
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Funcţiile dispozitivului – Funcţia de management al  încăperii TAM
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Aplicaţie
– Funcţia de management a încăperii este o  

opţiune software option care asigură funcţii  
pentru întreaga încăpere

– În cadrul unui sistem EASYLAB cu maxim  
24 regulatoare, funcţia de administrare a  
încăperii este activată pe un regulator –  
regulator de aer alimentare TCU3, regulator de  
aer evacuat TCU3, sau modul adaptor TAM

– Pentru nişe de laborator, funcţia de  
management a încăperii poate fi activată numai  
prin modulul adaptor TAM

– Parametri setaţi din fabrică pentru funcţia de  
management al încăperii

– Activare pe şantier cu ajutorul software-lui de  
configurare EasyConnect

Punct de interfaţă centrală pentru funcţiile  
încăperii
– Setarea implicită a modului de funcţionare  

încăpere pentru toate regulatoarele din  
încăpere; se poate selecta prioritatea

– Setare implicită mod operare încăpere cu  
ajutorul contactelor de comutare LonWorks,  
BACnet, Modbus, sau panoul de comandă  
încăpere

– Schimbarea punctului setat de debit volumetric  
pe baza reglajului temperaturii

– Schimbarea punctului setat de debit volumetric  
pe baza reglajului extern al presiunii diferenţiale

– Conectarea unui traductor de presiune  
încăpere, a unui contact de uşă, precum şi a  
unui contact de comutare a punctului setat  
pentru reglarea internă a presiunii diferenţiale

– Semnal de intrare de reglaj pentru parasolare/ 
ecrane (se asigură de către terţi) şi iluminare

Configurarea centralizată a parametrilor şi  
funcţiilor încăperii
– Setare implicită pentru aerul extras total minim  

sau aerul de alimentare total minim pentru  
încăpere

– Setare implicită pentru diferenţa aer  
alimentare-aer evacuat

– Setare implicită pentru parametrii de reglaj ai  
presiunii diferenţiale

– Încorporarea de debite volumetrice constante,  
necomutate

– Optimizarea balanţei de aer evacuat

Monitorizarea funcţiilor încăperii
– Depăşirea aerului evacuat total specificat  

(monitorizarea diversităţii) sau limitarea aerului  
evacuat total specificat (reglarea diversităţii)

Alarme centralizate configurabile
– Alarmă centralizată înseamnă că toate  

alarmele de la toate regulatoarele unui sistem  
EASYLAB sunt centralizate

Utilizarea panourilor de comandă ale  
încăperii
– Conectarea a 2 panouri de comandă încăpere  

BE-LCD-01
– Afişaj de stare pentru debitul volumetric sau  

reglajul presiunii diferenţiale a unei încăperi, de  
ex. valoarea punctului setat al presiunii şi  
valoarea efectivă a presiunii

– Afişarea parametrilor efectivi ai încăperii, de ex.  
valorile efectivă şi a punctului setat pentru  
debitul total de aer evacuat

– Interfaţă de service pentru accesarea  
parametrilor încăperii

– Reglaj pentru parasolare/ecrane (se asigură de  
către terţi) şi iluminare
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Descriere

  /  LAB – RMF  
  /  CLR – RMF  

Detaliu cod comandă

Funcţia de management al încăperii

RMF

Minimum total
supply air or

supply air
∆p-Pressure actual

value

Pressure setpoint
value

Default settings

Central BMS
interface / room

Room alarmsRoom control
panel

Signalling

Setpoint change
signal for

temperature

Room operating
mode
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Funcţiile dispozitivului – Funcţia de management al  încăperii
Regulator
Funcţiile dispozitivului – Funcţia de management al  încăperii TAM

2

Intrări
4 intrări analogice
– Schimbarea punctului setat de debit volumetric  

pe baza reglajului temperaturii
– Schimbarea punctului setat de debit volumetric  

pe baza reglajului extern al presiunii diferenţiale
– Valoarea efectivă a presiunii în încăpere pentru  

reglajul diferenţial intern al presiunii
– Conectarea debitelor volumetrice variabile la  

intrări care altfel nu sunt utilizate

6 intrări digitale
Funcţii disponibile:
– Setare implicită mod operare încăpere: Poziţiile  

regim standard, regim redus, regim majorat,  
închidere, şi OPEN (deschis)

– Prioritizarea modului de funcţionare încăpere:  
prin BMS central sau local

– Comutarea între două valori de punct setat  
presiune în caz de reglaj de presiune  
diferenţială intern

– Încorporarea unui contact de uşă pentru  
reglajul presiunii diferenţiale intern

– Integrarea debitelor volumetrice temporar  
constante la intrări care altfel nu sunt utilizate

Ieşiri
1 ieşire analogică
– Debitul de aer evacuat total, debitul de aer  

alimentat total, sau valoarea punctului setat de  
debit aer de alimentare total

6 ieşiri digitale
– Alarmă pentru modulul adaptor local
– Alarmă centralizată pentru încăpere
– Alarmă de presiune diferenţială (numai pentru  

reglajul diferenţial intern al presiunii)
– Reglarea semnalului de intrare pentru  

parasolare/ecrane (se asigură de către terţi)  
sau pentru clapete de închidere (se asigură de  
către terţi) pentru optimizarea debitului  
volumetric în funcţie de viteza de refulare a  
difuzoarelor

– Conectarea iluminării (se asigură de terţi)

Module de extindere ca interfeţe la BMS  
central
– 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)

Următoarele valori de funcţionare şi mesaje de  
eroare pentru încăpere sunt transferate prin reţea:
– Setarea modului de operare implicit
– Setările implicite de prioritizare a modului de  

funcţionare (BMS central, local)
– Integrarea unei schimbări a punctului setat de  

debit volumetric cu privire la reglajul  
temperaturii sau a presiunii diferenţiale

– Se comută între două valori de punct setat  
presiune

– Integrarea valorilor de debit aer evacuat şi/sau  
debit aer alimentare pentru bilanţul încăperii

– Semnal de intrare de reglaj pentru parasolare/ 
ecrane (se asigură de către terţi)

Semnale de reacţie de la sistemul EASYLAB  
(încăpere):
– Mod de funcţionare încăpere
– Valoarea efectivă a debitului de aer evacuat  

total
– Valoarea efectivă a debitului de aer de  

alimentare total
– Poziţii evaluate ale lamelei clapetei
– Alarmă centralizată
– Punctul setat şi valorile efective ale reglajului  

de presiune intern al încăperii
– Alarmă de presiune încăpere
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Funcţiile dispozitivului – Funcţia de management al  încăperii TAM

2

Caracteristici panou de comandă
– Tastele şi funcţiile pot fi configurate individual
– Uşor de utilizat – butoanele de funcţii  

disponibile sunt vizibile, butoanele funcţiilor  
indisponibile nu sunt vizibile

– Tastele pentru funcţiile disponibile sunt albastre
– Tastele pentru funcţiile active sunt albe
– Mufă de service integrală pentru configurarea  

şi diagnoza regulatorului
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Exploatarea

Pentru informaţii detaliate  
privind panourile de  
comandă vezi capitolul  
2.5

Panou de comandă EASYLAB BE-LCD-01, elemente de afişaj şi comandă

① Afişaj cu 40 caractere
② Sonerie de alarmă
③ Display pentru afişare, avertizare si monitorizare al  

cadrului culisant al ramei
④ Afişaj de stare (verde, galben, roşu) cu texte HIGH  

and LOW (Înalt şi Scăzut)
⑤ Mufă de conectare pentru service şi punere în  

funcţiune

①

②

③

④

⑤

⑥

⑧

⑨

⑩

⑦

⑥ Confirmare alarmă acustică
⑦ Reglaj manual
⑧ Selectarea modului de funcţionare
⑨ Iluminare şi alte echipamente (RMF)
⑩ Dispozitiv automat cu cadru culisant (FH), protecţie  

la soare, de ex. ecrane obturatoare (RMF)
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Regulator
Specificaţii TAM
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Modul adaptor pentru sistemul EASYLAB ca  
interfaţă între reglajul nişei de laborator şi reglajul  
încăperii
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.
Conexiunile pentru toate comunicaţiile importante  
şi dispozitivele periferice sunt localizate în  
exteriorul carcasei şi astfel uşor accesibile. Lămpi  
indicatoare pe exteriorul carcasei pentru alarme  
(pe ambele părţi), funcţionarea reglajului  
(impulsuri ritmice) şi comunicaţii.
Sistem de comunicaţie cu linii de comunicaţie cu  
conectare directă (plug-in), iniţializare automată a  
conexiunii fără configurare manuală a reţelei, uşor  
de extins cu regulatoare suplimentare (de regulă  
fără probleme de integrare).
Integrarea debitelor volumetrice variabile sau  
constante în bilanţul încăperii prin utilizarea  
semnalelor analogice, a contactelor de comutare  
sau a valorilor constante. Semnalizarea valorilor  
centralizate ale debitului volumetric, erorilor,  
precum şi mesajelor de stare către BMS central  
cu ieşiri analogice sau de comutare.
5 intrări analogice pentru integrarea debitelor  
volumetrice variabile
6 intrări digitale fără tensiune pentru integrarea  
debitelor constante şi/sau pentru comanda  
funcţiilor speciale.
Ieşire analogică pentru semnalizarea debitului  
volumetric total al încăperii (aer alimentare sau  
aer evacuat)
Ieşire digitală pentru o alarmă; condiţiile de  alarmă 
pot fi configurate.
Tensiune alimentare 24 V AC

Caracteristici speciale
– Comunicaţie plug and play cu identificare  

automată a regulatorului, nu este necesară nici  
o adresare a componentelor

– Sistem modular pentru extindere funcţională
– Conexiuni şi afişaje de stare pe exteriorul  

carcasei regulatorului
– Ajustări specifice proiectului cu ajutorul  

panourilor de comandă adaptabile pentru  
încăperi

– Ajustări specifice proiectului pot fi realizate cu  
funcţii special configurabile, monitorizare şi  
semnalizare alarme

– Monitorizare permanentă a funcţiilor sistemului
– Punere în funcţiune, schimbări de configuraţie  

şi diagnoză foarte simple
– Configurare centralizată şi semnalizare  

permanentă a setărilor încăperii (funcţie de  
management al încăperii)

– Software-ul de configurare EasyConnect  
permite navigarea interactivă (de asemenea   
wireless)

– Testat în fabrică şi configurat cu parametri  
specifici de proiect

Materiale şi suprafeţe
– Carcasă executată din plastic ABS, albastru  

(RAL 5002)

Funcţii suplimentare cu funcţie de  
management activ al încăperii
– Conectarea unuia sau a două panouri de  

comandă adaptabile EASYLAB BE-LCD-01 cu  
semnalizare optică şi acustică.

– Sunetul de alarmă poate fi anulat sau durata lui  
limitată; semnalizarea alarmei este  
configurabilă, de ex. suprimarea alarmelor  
pentru anumite moduri de operare sau alarme  
centralizate de la diferite niveluri.

– Setare implicită a modului de funcţionare de  
către BMS central şi/sau panoul de comandă al  
încăperii  cu suprimare flexibilă şi opţiuni de  
prioritizare.

– Moduri de funcţionare speciale suportate:  
poziţiile regim majorat, regim redus, închidere,  
şi OPEN (deschis)

– Setarea implicită a modului de funcţionare  
pentru toate regulatoarele din încăpere

– Interfaţă centrală pentru erori individuale
– Monitorizarea funcţiilor încăperii
– Configurarea centralizată a parametrilor  

încăperii
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Text standard

Acest text de specificaţii  
descrie proprietăţile  
generale ale produsului.  
Textele pentru variante 
pot fi generate cu ajutorul  
programului nostru de  
proiectare Easy Product  
Finder.
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Regulator
Specificaţii TAM

2

 Tip
TAM Modul adaptor

 Module de extindere
 Opţiunea 1: Tensiune alimentare
 Nici o menţiune: 24 V AC

 Opţiunea 2: Interfaţă de comunicaţie
 Nici o menţiune: fără

 Regim de funcţionare

T EM-TRF pentru 230 V AC
U EM-TRF-USV pentru 230 V AC,
 asigură  sursă de alimentare 

neîntreruptibilă  (UPS)

L EM-LON pentru LonWorks-FTT-10A
B EM-BAC-MOD-01 pentru
 BACnet MS/ TP
M EM-BAC-MOD-01 pentru Modbus RTU
I EM-IP pentru BACnet/IP, 
 Modbus/IP şi  webserver
R EM-IP cu ceas în timp real

LAB Sistem de evacuare dirijată a aerului  
(laboratoare)

LAB-RMF Sistem de evacuare dirijată a  aerului
        cu funcţie de management activ  al 
        încăperii (laboratoare)
CLR Sistem de alimentare dirijată a aerului  

(cameră curată)
CLR-RMF Sistem de alimentare dirijată  a
        aerului cu funcţie de management  
        activ al încăperii

 Valori de funcţionare [m3/h sau l/s, Pa]
 Numai cu modul de funcţionare
 LAB- RMF sau CLR-RMF
1 Total aer evacuat/aer alimentare  

încăpere – regim standard
2 Total aer evacuat/aer alimentare  

încăpere – regim redus
3 Total aer evacuat/aer alimentare  

încăpere – regim majorat
4 Alimentare constantă aer
5 Evacuare constantă aer
6 Diferenţă aer alimentare/aer evacuat
Δpimpus Presiunea punctului setat
 (numai cu  reglaj al presiunii diferenţiale)

Suplimente utile:
 Panou de control pentru regulatorul
  nişei de laborator pentru afişarea  
 funcţiilor sistemului de reglaj conform  
 EN 14175

BE-TCU-LON-II Afişaj cu 40 caractere
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Opţiuni comandă
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Informaţii de bază şi  
nomenclator 
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 ■ Selectare produs

  2.7 –

X XInformaţii de bază şi nomenclator testregistrierung
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Sisteme de control pentru administrarea aerului
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Sisteme de control pentru administrarea aerului
Informaţii de bază şi nomenclator  

2

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


