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Software pentru configurarea şi diagnoza regulatoarelor tip TCU3 şi modulelor  
adaptoare TAM, dispozitiv automat cu cadru culisant FSE, 
şi sistem de monitorizare  FMS

 ■ Afişarea valorilor reale de funcţionare
 ■ Navigaţie interactivă
 ■ Diagnoză extinsă şi funcţii de diagramă
 ■ Creare protocoalelor de configuraţie şi a fişierelor backup
 ■ Software-ul recunoaşte automat tipul de regulator şi afişează valorile  

funcţionale şi parametrii corespunzători
 ■ Selectarea limbii de dialog şi a unităţii de măsură pentru debitul volumetric
 ■ Cablul de conectare şi adaptorul USB sunt incluse în pachetul de furnitură

Echipamente opţionale şi accesorii
 ■ Adaptor Bluetooth modul BlueCon pentru comunicaţie Wireless

EasyConnect 2.6 –

X XEasyConnecttestregistrierung
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Pentru punerea în funcţiune şi diagnoza 
componente lor EASYLAB, FSE, şi FMS
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Tip

EasyConnect Informaţii generale 2.6 – 2

Aplicaţie
– Software de configurare EasyConnect pentru  

regulatoare EASYLAB TCU3, module  
adaptoare TAM, dispozitiv automat cu cadru  
culisant FSE, şi sistem de monitorizare FMS

– Se foloseşte pentru schimbarea configuraţiei  
regulatoarelor pentru nişe de laborator, a  
regulatoarelor de alimentare aer sau evacuare  
aer, a regulatoarelor de presiune diferenţială şi  
a modulelor adaptoare

– Funcţii extinse pentru configurare şi punere în  
funcţiune

– Funcţii pentru testare şi diagnoza erorilor
– Documentarea setărilor de configuraţie

Variante
– CAB: Software configurare cu cablu de  

conectare şi USB RS485 (conexiune prin  
cablu)

– BC: Software configurare cu adaptor Bluetooth  
modul BlueCon (comunicaţie wireless)

Caracteristici speciale
– Afişarea valorilor reale de funcţionare
– Navigaţie interactivă
– Diagnoză extinsă şi funcţii de diagramă
– Creare protocoalelor de configuraţie şi a  

fişierelor backup
– Selectarea limbii de dialog şi a unităţii de  

măsură pentru debitul volumetric
– Cablul de conectare şi adaptorul USB sunt  

incluse în pachetul de furnitură
– Adaptor opţional Bluetooth modul BlueCon  

pentru comunicaţie wireless

Componente şi caracteristici
– Software PC
– Adaptor de interfaţă USB 2.0, RS485, inclusiv  

CD cu software driver
– Cablu plug-in
– Capăt PC: mufă 9 poli D-SUB; capăt  EASYLAB: 

RJ45
– Interfaţă grafică utilizator (pe bază Windows)
– Bazat pe Microsoft.Net Framework (inclus în  

pachetul software)
– Asistent de punere în funcţiune pentru  

facilitarea ajustărilor la regulator
– Accesul la parametrii de configuraţie poate fi  

restricţionat (read only)

Cerinţe de sistem
PC sau notebook
– Windows XP cu SP3
– Windows Vista, SP2 sau mai înalt
– Windows 7 versiuni 32-bit şi 64-bit
– Interfaţă USB sau Bluetooth
– Rezoluţia ecranului 800 × 600
Licenţe
– Licenţa este valabilă pentru un calculator
– Licenţa este legată de hardware (necesară  

cheia de licenţă)

Montaj şi punere în funcţiune
Pregătiţi calculatorul
– Instalaţi software-ul
– Conectaţi adaptorul de interfaţă USB-RS485
– Instalaţi driverul pentru USB-RS485 de pe CD
– Solicitaţi codul de licenţă şi îl introduceţi
– Selectaţi portul de comunicaţie COMx
Punerea în funcţiune a EASYLAB
– Conectaţi regulatorul sau modulul adaptor  

EASYLAB
– Porniţi software-ul
– Deschideţi fereastra de configuraţie sau  

diagnoză şi executaţi acţiunile solicitate
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Software-ul afişează valorile, parametrii şi funcţiile  
pe o interfaţă grafică de utilizator (GUI). Software- 
ul recunoaşte automat tipul de regulator şi  
afişează valorile funcţionale şi parametrii  
corespunzători 
– Afişarea valorilor reale de funcţionare
– Afişarea valorilor funcţionale ale încăperii pe  

regulator cu funcţie de management al  
încăperii

– Punerea în funcţiune a regulatoarelor  
individuale şi regulatoarelor de încăpere  
(regulatoare cu funcţia de management al  
încăperii) cu wizard-ul de punere în funcţiune

– Diagnosticarea tuturor conexiunilor  
regulatorului

– Afişare grafică a celor mai importante valori  
funcţionale într-o diagramă de timp

– Funcţie de backup pentru restabilirea setărilor  
de fabrică sau punere în funcţiune

– Identificarea utilizatorilor programului şi prin  
aceasta documentarea schimbărilor de  
configuraţie efectuate de utilizator

– Limbă de dialog: engleza sau germana
– Unitatea de măsură pentru debitul volumetric:  

m³/h, l/s sau cfm
– Configuraţia dispozitivului este salvată în fişiere  

şi poate fi utilizată pentru crearea unei baze de  
date de proiecte

– Documentarea configuraţiei regulatorului într- 
un protocol în format PDF cu siglă individuală  
şi date de antet

Este posibilă defginirea de grupuri diferite de  
utilizatori cu acces limitat la funcţii (definit prin  
codul licenţei) Software-ul suportă diferite niveluri  
de drepturi de acces.

– Afişarea valorilor efective de funcţionare şi  
datelor de diagnoză

– Afişarea şi schimbarea datelor de configuraţie
– Schimbarea intervalului de service
– Funcţia de backup
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Funcţionare

Software de configurare EasyConnect

 

  EasyConnect – CAB  

 Software
EasyConnect Software de configurare

 Adaptor de interfaţă
CABUSB–RS485 şi cablu de conexiune  

(conexiune prin cablu)
BCBluetooth modul adaptor BlueCON  

(comunicaţie wireless)

Cod de comandă

Fereastră de start EasyConnect Diagramă EasyConnect

12/2015 – DE/ro



Informaţii de bază şi  
nomenclator 

2

 ■ Selectare produs

  2.7 –
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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




