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Senzor de distanţă a cadrului culisant pentru reglarea variabilă, bazată pe cerere,
a  debitelor de aer aspirat din nişe de laborator

 ■ Măsurarea deschiderii cadrului mobil
 ■ Pentru nişe de laborator numai cu cadre mobile verticale; 

de asemenea  pentru nişe de laborator în care se poate intra
 ■ Ideal pentru încăperi cu viteze mari ale fluxului de aer sau niveluri 

mari ale  turbulenţei
 ■ Posibilităţi multiple de cuplare a senzorului cu mişcarea cadrului mobil
 ■ Domeniu de măsurare 0 – 1750 mm sau 350 – 2100 mm

DS-TRD 2.4 –

X XDS-TRD testregistrierung

K6 – 2.4 – 7

Pentru regulatoare de nişe de laborator EASYLAB
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Aplicaţie
– Senzor de distanţă a cadrului culisant Tip DS- 

TRD – Pentru regulatoare de nişe de laborator  
EASYLAB TCU3

– Pentru reglarea bazată pe cerere a debitelor de  
aer variabile din nişe de laborator, în funcţie de  
deschiderea cadrului culisant

– Pentru reglarea liniară (FH-DS) şi reglarea  
optimizată după siguranţă (FH-DV) de către  
regulatorul EASYLAB

– Pentru nişe de laborator numai cu cadre mobile  
verticale; de asemenea pentru nişe de  
laborator în care se poate intra

– Ideal pentru încăperi cu viteze mari ale  
debitului de aer (măsurarea deschiderii  
cadrului mobil, prin aceasta măsurarea  
debitului volumetric nu este afectată)

– Pentru utilizare în laboratoare, în camere curate  
în industriile farmaceutică şi de semiconductori

Suplimente utile
– EasyConnect: Software de configurare pentru  

punerea în funcţiune şi diagnoza  
componentelor EASYLAB

Caracteristici speciale
– Adecvat pentru cadre mobile cu deschiderea  

maximă 1750 mm
– Adecvat pentru regulator EASYLAB TCU3
– Poate fi utilizat cu diferite strategii de reglaj  

(FH-DS şi FH-DV)
– Ideal pentru încăperi cu viteze mari ale fluxului  

de aer sau niveluri mari ale turbulenţei
– Înlocuieşte un contact separat pentru  

monitorizarea deschiderii cadrului culisant  
conform  EN 14175

Componente şi caracteristici
– Senzorul firului de măsurare într-o carcasă  

închisă cu reînfăşurare integrală şi măsurare  
precisă a rezistenţei

– Cablu de masură cu orificiu de fixare, lungime  
maximă 2100 mm

– Suport de montaj pentru diferite situaţii de  
aplicaţii

– Cablu de conectare 3 m

Caracteristici ale modelului
– Un cablu de tracţiune este folosit pentru  

măsurarea deschiderii cadrului culisant

Materiale şi suprafeţe
– Carcasă de plastic, neagră
– Cablu de măsurare confecţionat din oţel  

inoxidabil, cu izolaţie din poliamidă
– Consolă de montaj executată din tablă de oţel  

galvanizat

Montaj şi punere în funcţiune
– Fixaţi distanţa senzorului la nişa de laborator
– Legaţi cablul de măsurare de mişcarea cadrului  

culisant, de ex. prin fixarea lui la  
contragreutatea de echilibrare a cadrului  
culisant

– Cablul de măsurare poate fi tras vertical sau  
orizontal.

– Domeniu de măsurare 0 – 1750 mm sau  
350 – 2100 mm

– Regulatorul recunoaşte automat senzorul de  
distanţă al cadrului culisant

– Se pot executa ajustări specifice proiectului, şi  
se poate introduce deschiderea maximă  
funcţională a cadrului culisant prin utilizarea  
software-ului de configurare EasyConnect

Standarde şi directive
– Certificare model: Sistem de reglare a debitului  

volumetric pentru nişe de laborator conform  
EN 14175

– Funcţie de alarmă conform EN 14175 dacă  
este depăşită limita de distanţă a cadrului  
culisant

 

Informaţii de bază şi nomenclator 2.7 – 1
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Descriere

Senzor distanţă cadru  
culisant DS-TRD

Date tehnice Tensiune de alimentare 12 V DC de la regulator
Domeniu de măsurare 0 – 1750 mm sau 350 – 2100 mm
Precizia măsurării ± 0,25 % din valoarea citită
Valoare efectivă semnal ieşire 0 – 10 V DC, 0,5 mA max.
Temperatură de funcţionare –20 la 40 °C
Clasa de siguranţă III (tensiune extra-scăzută de protecţie)
Nivel de protecţie IP 40
Conformitate CE CEM conform 2004/108/CE
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Descrierea funcţionării
Distanţa cadrului culisant este înregistrată cu un  
cablu de tracţiune care este cuplat la mişcarea  
cadrului culisant. Semnalul de ieşire este  
proporţional cu distanţa cadrului culisant.  
Senzorul poate fi utilizat numai cu cadre culisante  
verticale.

DS-TRD pentru reglajul nişei de laborator –  
strategie de reglaj liniar
– Regulator EASYLAB TCU3: Funcţia  

dispozitivului FH-DS

– Reglarea debitelor volumetrice variabile pe  
baza distanţei măsurate a cadrului culisant

– Debitul volumetric depinde liniar după poziţia  
cadrului culisant: OPEN (deschis) corespunde  
la max, CLOSED (închis) corespunde la min

– Deschiderea cadrului culisant poate fi  
monitorizată conform EN 14175, fără contact  
de comutare suplimentar

DS-TRD pentru reglajul nişei de laborator –  
strategie de reglaj optimizat pentru siguranţă
– Regulator EASYLAB TCU3: Funcţia  

dispozitivului FH-DV

– Reglarea debitelor volumetrice optimizată  
pentru siguranţă pe baza distanţei măsurate a  
cadrului culisant

– Debitul volumetric este liniar la distanţa  
cadrului culisant, scopul este menţinerea unei  
viteze constante la secţiunea frontală (0,5 m/s)  
chiar dacă cadrul culisant este cu totul deschis.

– Deschiderea cadrului culisant poate fi  
monitorizată conform EN 14175, fără contact  
de comutare suplimentar

 

Funcţionare
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Senzor distanţă cadru culisant DS-TRD

①

②
③

④⑤

① Carcasă senzor
② Cablu conexiune
③ Cablu de măsurare
④ Şuruburi / şaibe
⑤ Consolă de fixare

Diagrama de reglaj pentru FH-DS

1

0.5

00

v [m/s]

min

mₐₓ



OpenClosed
Sash

①

②

① Debit volumetric
② Viteză în secţiunea frontală

Diagrama de reglaj pentru FH-DV

1

0.5

00

v [m/s]

min

mₐₓ



OpenClosed
Sash

①

②

① Debit volumetric
② Viteză în secţiunea frontală
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Cod de comandă

Orice ataşament trebuie  
definit prin codul de  
comandă al unităţii  
terminale VAV.

Senzor EASYLAB DS-TRD pentru echipare ulterioară sau ca piesă de schimb

  DS – TRD  

Posibilă echiparea  
ulterioară.

Dimensiuni

Cod articol de comandă pentru grupa de  
ataşare ELAB şi EASYLAB regulatoare de  
nişă de laborator cu strategie de reglare  
liniară (FH-DS) sau optimizată pentru  
siguranţă (FH-DV)

  ELAB  /  FH – DS  /  ...  
  ELAB  /  FH – DV  /  ...  

DS-TRD

7241

41

≤5

85

25

8

M6

DS-TRD

50
16

90

8

50

50

50

25

60

≤5

M625
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Montaj şi punere în fun-
cţiune

Locul de măsurare al senzorului de distanţă  
al cadrului culisant (FH-DS, FH-DV)

①

③

②

① Senzor distanţă cadru culisant DS-TRD
② Legat la mişcarea cadrului culisant
③ Nişă de laborator

Domeniul de măsurare al DS-TRD

① ② ③

21
00

 m
m–

0 
m

m
17

50
 m

m
 

–
21

00
 m

m
35

0 
m

m

① Domeniul de măsurare la începutul cablului de  
tracţiune

② Domeniul de măsurare la sfârşitul cablului de  
tracţiune

③ Extinderea maximă
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Senzor electronic de distanţă pentru cadru  
culisant pentru sistem EASYLAB, folosit pentru  
capturarea distanţei cadrului culisant al nişelor de  
laborator.
Adecvat pentru cadre culisante cu deschiderea  
maximă 1750 mm
Distanţa cadrului culisant este măsurată cu  
ajutorul unui cablu de tracţiune Este emis un  
semnal de tensiune 0 – 10 V DC proporţional cu  
distanţa cadrului culisant. Dacă senzorul este  
conectat la un regulator de nişă de laborator,  
debitul volumetric este reglat pe baza cererii. 
Montaj simplu în diferite poziţii de instalare pe  nişa 
de laborator; cuplare simplă la mişcarea  cadrului 
culisant.

Caracteristici speciale
– Adecvat pentru cadre mobile cu deschiderea  

maximă 1750 mm
– Adecvat pentru regulator EASYLAB TCU3
– Poate fi utilizat cu diferite strategii de reglaj  

(FH-DS şi FH-DV)
– Ideal pentru încăperi cu viteze mari ale fluxului  

de aer sau niveluri mari ale turbulenţei
– Înlocuieşte un contact separat pentru  

monitorizarea deschiderii cadrului culisant  
conform EN 14175

Materiale şi suprafeţe
– Carcasă de plastic, neagră
– Cablu de măsurare confecţionat din oţel  

inoxidabil, cu izolaţie din poliamidă
– Consolă de montaj executată din tablă de oţel  

galvanizat

Date tehnice
– Tensiune alimentare 12 V DC de la regulator
– Domeniu de măsurare: 0 – 1750 mm sau  

350 – 2100 mm
– Precizia măsurării: ± 0,25 % din valoarea citită
– Ieşire: Semnal valoare efectivă: 0 – 10 V
– Nivel de protecţie IP 40
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Text standard
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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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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


