
Display, taste de funcţii  
cu afişarea stării

Afişaj text

Panou de comandă

Panouri de comandă
Tip BE-LCD

2

Panouri de comandă care să fie utilizate cu regulatoarele de nişe de laborator sau  
regulatoarele de încăpere, pentru afişarea valorilor operaţionale, activarea funcţiilor  
şi semnalizarea stărilor funcţionale

 ■ Semnalizarea funcţiilor legate de siguranţă pentru nişe de laborator conform  
EN 14175 sau a stărilor funcţionale ale încăperilor

 ■ Afişarea valorilor efective, valorilor punctului setat şi a mesajelor de stare
 ■ Comunicaţie Wireless prin modul Bluetooth
 ■ Afişaj text cu 40 caractere
 ■ Taste pentru setările implicite ale modului de funcţionare şi pentru funcţii  

specifice
 ■ Domeniu de funcţii specific proiectului cu taste configurabile
 ■ Mufă de service integrală pentru configurare şi diagnoză
 ■ Carcasă adecvată pentru montaj încastrat la cadrul lateral al nişei de laborator  

sau pentru montaj aplicat pe suprafaţa peretelui

BE-LCD 2.5 –

X XBE-LCDtestregistrierung
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Pentru regulatoarele EASYLAB de nişe de laborator  
sau regulatoarele de încăpere, cu afişaj text

12/2015 – DE/ro



Panouri de comandă
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Tip

BE-LCD Informaţii generale 2.5 – 2
Reglajul nişei de laborator 2.5 – 4
Reglaj încăpere 2.5 – 5
Montaj şi punere în funcţiune 2.5 – 6
Specificaţii 2.5 – 8

Aplicaţie
– Panouri de comandă tip BE-LCD pentru  

afişarea şi operarea funcţiilor aerodinamice ale  
nişelor de laborator sau încăperilor

– Afişarea valorilor efective, valorilor punctului  
setat şi stărilor funcţionale ca text sau pe  
afişajul de stare

– Alarme optice şi acustice
– Setarea modului de operare implicit
– Operarea iluminării, dispozitivelor automate de  

cadre mobile sau obturatoarelor fără montare  
sau cablare suplimentară

Panou de comandă pentru controlul nişei de  
laborator
– Afişaj de stare conform EN 14175
– Conectarea la un regulator EASYLAB TCU3  

pentru nişă de laborator

Panou de comandă încăpere
– Afişaj de stare pentru debitul volumetric sau  

reglajul presiunii diferenţiale a unei încăperi
– Conectare la regulator de încăpere  

EASYLAB TCU3 sau TAM cu funcţie de  
management activ al încăperii

Suplimente utile
– EasyConnect: Software de configurare pentru  

punerea în funcţiune şi diagnoza  
componentelor EASYLAB

Caracteristici speciale
– Afişaj mare de stare în trei culori
– Tastele şi funcţiile pot fi configurate individual
– Uşor de utilizat – butoanele de funcţii  

disponibile sunt vizibile, butoanele funcţiilor  
indisponibile nu sunt vizibile

– Fiabilitate operaţională excelentă ca rezultat al  
monitorizării proprii continue a comunicaţiei  
între regulator şi panoul de comandă

– Adaptor cuplabil care poate oferi patru unghiuri  
diferite de vizualizare

– Montaj pe cadrul lateral al ramei sau perete

Componente şi caracteristici
– Afişaj text cu 40 caractere, lumină de fundal  

(albastră)
– Afişaj de stare în trei culori (verde, galben,  

roşu) cu text HIGH (puternic) şi LOW (slab)
– Display pentru afişare, avertizare si  

monitorizare a cadrului mobil al ramei
– 8 câmpuri de butoane funcţionale, pot fi  

activate individual
– Sonerie de alarmă
– Mufă de conectare pentru regulator EASYLAB
– Mufă de service integrală pentru configurarea  

şi diagnoza regulatorului
– Comunicaţie Wireless prin modul Bluetooth  

BlueCon
– Cablu de conectare 5 m
– Carcasă rectangulară adecvată pentru montaj  

pentru montaj încastrat sau pentru montaj la  
suprafaţă

Caracteristici ale modelului
– Carcasă cu placă de bază şi adaptor  

conectabil pentru facilitarea montării
– Adaptorul permite montajul chiar şi pe  

lateralele mici ale cadrului nişei de laborator
– Adaptor cuplabil cu fişă care poate oferi patru  

unghiuri diferite de vizualizare: dinspre dreapta,  
dinspre stânga, de sus, de jos

– Conexiuni cuplabile

Materiale şi suprafeţe
– Carcasă de plastic ABS
– Carcasă: gri deschis perlă (RAL 9022)
– Plastic frontal: gri antracit (RAL 7016)

Montaj şi punere în funcţiune
– Montaj pe nişa de laborator, prin utilizarea  

adaptorului: cadru lateral dreapta, cadru lateral  
stânga, deasupra cadrului culisant sau  
dedesubtul cadrului culisant

– Montaj pe pereţi sau mobilă, de asemenea  
direct în cutii de joncţiune.

– Conectaţi panoul de comandă la regulatorul  
EASYLAB TCU3 sau la TAM

– Regulatorul recunoaşte panoul de comandă
– Dacă este necesar, executaţi ajustări specifice  

proiectului cu ajutorul software-lui de  
configurare EasyConnect

 

Informaţii de bază şi nomenclator 2.7 – 1
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Descriere

Panou de comandă tip  
BE-LCD
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Panoul de comandă BE-LCD este folosit pentru  
afişarea şi reglajul celor mai critice funcţii  
aerodinamice şi legate de siguranţă ale unei nişe  
de laborator sau unei încăperi. Utilizatorul obţine  
informaţii privind starea nişei de laborator sau a  
încăperii şi poate selecta între diferitele moduri de  
funcţionare. Elementele de afişaj şi comenzile  
individuale sunt următoarele:
– Afişaj de stare în trei culori
– Afişaj de avertizare
– Afişaj cu 40 caractere
– Sonerie de alarmă
– 8 câmpuri cu taste funcţionale: 1 confirmare  

alarmă acustică, 3 taste moduri de funcţionare,  
2 taste pentru dispozitivul automat cu cadru  
culisant, 1 tastă pentru iluminarea nişei de  
laborator, 1 tastă pentru comandă manuală

– Mufă service
Gama de funcţii ale panoului de comandă poate fi  
adaptată la cerinţele specifice proiectului prin  
utilizarea software-ului de configurare  
EasyConnect. Gama de funcţii poate varia pentru  
diferite nişe de laborator sau încăperi.
Câmpurile butoanelor de funcţii sunt utilizate  
pentru afişaj şi funcţionare. Funcţiile disponibile  
sunt evidenţiate în albastru.
O funcţie solicitată poate fi selectată prin  
apăsarea tastei corespunzătoare.
– Selectarea unui mod de funcţionare
– Dispozitiv automat cu cadru culisant
– Aprindere/stingere iluminare nişă de laborator
Afişajul cu 40 caractere prezintă mesaje de sistem  
sau, dacă sunt activate, valorile efective.
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Date tehnice

BE-LCD



  BE – LCD  

 Tip
BE-LCD Panou de comandă cu afişaj 40  

caractere

Cod de comandă

Tensiune de alimentare 24 V DC de la regulatorul TCU3 sau modulul adaptor TAM
Cablul de conectare Aprox. 5 m cablu de reţea patch standard, SF-UTP, extensibil până la 40 m
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
Dimensiuni 145 × 111 × 23 mm
Masa 0,280 kg

Panou de comandă EASYLAB BE-LCD

①①
②
③
④

⑤
⑥

⑧
⑨

⑩

⑪

⑫

⑦

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
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)
⑪ Placă de bază
⑫ Mufă de conectare pentru regulator EASYLAB
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Aplicaţie
– Afişarea şi operarea funcţiilor aerodinamice ale  

nişelor de laborator
– Afişaj de stare conform EN 14175
– Conectarea la un regulator EASYLAB TCU3  

pentru nişă de laborator
– Pot fi utilizate două panouri de comandă pentru  

fiecare regulator de nişe de laborator, de ex.  
pentru nişe de laborator cu ferestre pe cadru  
culisant pe două părţi

Funcţii
– Semnalizarea funcţiilor legate de siguranţă  

pentru nişe de laborator conform EN 14175
– Monitorizarea distanţei la cadrul culisant

Afişaje text
– Valoarea efectivă a debitului volumetric şi  

valoarea punctului setat
– Valoarea efectivă a vitezei la secţiunea frontală  

(nişe de laborator cu traductor de viteză la  
secţiunea frontală, funcţia dispozitivului FH-VS)

– Pragul de diversitate a fost depăşit
– Service scadent

– Căderea alimentării cu energie electrică  
(regulator EASYLAB cu modul de extindere  
EM-TRF-USV)

– Extragerea fumului
– Epuratorul de aer evacuat este activ

Funcţii configurabile
– Moduri de funcţionare
– Iluminare
– Dispozitiv automat cu cadru culisant

Moduri de funcţionare
– Debit volumetric majorat (funcţionare în regim  

de urgenţă)
– Debit volumetric redus (funcţionare în regim de  

noapte)
– Oprire (funcţionare în regim de noapte, oprirea  

sistemului)
– Mod manual (prioritate permanentă asupra  

setărilor centrale)
– Debitul volumetric majorat şi modul manual pot  

fi setate pentru o perioadă limitată
 

Regulatorul nişei de laborator monitorizează  
debitul volumetric necesar şi, în funcţie de  
configuraţie, viteza la secţiunea frontală. O  
deviaţie relevantă este indicată pe afişajul de  stare 
în trei culori, împreună cu textul LOW  (scăzut) sau 
HIGH (înalt). Dacă debitul volumetric  este prea 
scăzut, se emite o alarmă acustică.

Afişaj de stare
– Verde: Funcţionare normală
– Roşu cu text LOW: Alarmă, debitul volumetric  

prea scăzut
– Galben cu text HIGH: Avertizare, debitul  

volumetric prea ridicat

Semnalul roşu poate fi configurat fie ca lumină  
continuă sau intermitentă, conform recomandării   
EN 14175

Afişaj cu 40 caractere
– Afişaj în text al valorilor funcţionale, stărilor de  

sistem şi erorilor în diferite limbi
– Informaţii de spre siguranţa locului de muncă al  

utilizatorului

Comenzi de reglare
– Taste funcţionale pentru comutarea modurilor  

de operare, a dispozitivului automat al cadrului  
culisant sau nişei de laborator
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Descriere

Funcţionare

Exploatarea BE-LCD ca panou de comandă pentru nişe de laborator, exemplu tipic de configuraţie şi afişaj
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Aplicaţie
– Afişarea şi operarea funcţiilor aerodinamice de  

la încăperi până la 24 regulatoare EASYLAB  
TCU3

– Conectare la regulator de încăpere  
EASYLAB TCU3 sau TAM cu funcţie de  
management activ al încăperii

– Panoul de comandă al încăperii este unitatea  
principală pentru conceptul modului de  
funcţionare în încăpere în cadrul sistemului  
EASYLAB

– Două panouri de comandă de încăpere pot fi  
utilizate pentru fiecare regulator de încăpere,  
de ex. pe cele două işi ale unui laborator mare

Funcţii
– Semnalizarea stării pentru funcţiile de încăpere  

configurată

Monitorizare
– Aer evacuat din încăpere total minim (deficitul  

este semnalizat)
– Aer evacuat din încăpere total (excesul este  

semnalizat)
– Reglaj presiune în încăpere sau în tubulatură
– Alarmă centralizată configurabilă (abateri debit  

volumic, erori dispozitiv) pentru toate  
regulatoarele dintr-o încăpere

Afişaje text
– Mod de funcţionare încăpere
– Valoare punct setat aer evacuat cameră şi  

valoare efectivă (pot fi configurate)
– Valoare punct setat presiune cameră şi valoare  

efectivă (pot fi configurate)
– Erori de sistem şi dispozitiv
– Căderea alimentării cu energie electrică  

(regulator EASYLAB cu modul de extindere  
EM-TRF-USV)

– Pragul de diversitate a fost depăşit sau reglajul  
diversităţii este activ (opţiune)

Funcţii configurabile
– Selectarea modului de funcţionare pentru toate  

regulatoarele într-o cameră, fără cablaj  
suplimentar

– Debit volumetric majorat (funcţionare în regim  
de urgenţă)

– Debit volumetric redus (funcţionare în regim de  
noapte)

– Oprire (funcţionare în regim de noapte, oprirea  
sistemului)

– Mod manual (prioritate permanentă asupra  
setărilor centrale)

– Semnal de intrare de reglaj pentru un releu cu  
contact de comutare utilizabil individual, de ex.  
pentru iluminare

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

– Debitul volumetric majorat şi modul manual pot  
fi setate pentru o perioadă limitată

 

În funcţie de strategia de reglaj şi configuraţie,  
panoul de comandă monitorizează şi semnalează  
de exemplu debitele volumetrice totale sau  
condiţiile de presiune pentru o încăpere care este  
echipată cu până la 24 regulatoare EASYLAB.  
Abaterile relevante sunt indicate pe afişajul de  
stare cu trei culori. Opţional, poate fi configurată şi  
o alarmă acustică. 

Erorile de regulator sunt  semnalate la panoul de 
comandă al încăperii ca o  alarmă centralizată 
configurabilă. Datele necesare  sunt schimbate 
între regulatoare prin cablul de  comunicaţii 
EASYLAB.
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Funcţionare

Exploatarea BE-LCD ca panou de comandă încăpere, exemplu tipic de configuraţie şi afişaj
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K6 – 2.5 – 6

Montajul regulatorului  
pe o nişă de laborator

Montarea regulatorului  
pe perete

Pe cadrul lateral  
stânga

Pe cadrul lateral  
dreapta

Deasupra cadrului  
culisant

Dedesubtul cadrului  
culisant

BE-LCD, montat pe o nişă de laborator

A

A

B

B

145

11
1

30

23

28

28

Ø4.5

15
°

①

①

① Adaptor cuplabil care oferă patru unghiuri diferite de  
vizualizare

Fixarea plăcii de bază la o cutie de joncţiune

① ②

① Placă de bază
② Cutie de joncţiune, adâncime minimă 60 mm

Fixarea plăcii de bază la perete
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Punerea în funcţiune

BE-LCD, montaj pe perete fără adaptor

TOP

119 12.5

11
1

15
145

86

105.5

5

5

20

84

72

12.512
.5

Ø60 64

Conectarea prin cablu a dispozitivelor de  
punere în funcţiune şi service

①

① Cablu de conectare

Conectarea wireless a dispozitivelor de  
punere în funcţiune şi service

②

①

① Cablu de conectare
② Modul Bluetooth BlueCON
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Panouri de comandă cu afişaj de stare ajustabil  
pentru sistemul EASYLAB, utilizate pentru  
afişarea şi reglajul celor mai critice funcţii  
aerodinamice şi legate de siguranţă ale unei nişe  
de laborator sau unei încăperi. Panoul de  
comandă include un afişaj cu lumină de fundal cu  
40 caractere, taste funcţionale, un afişaj de stare  
în trei culori, un avertizor sonor de alarmă, şi o  
mufă de service.
Montaj pe cadrul lateral al ramei sau perete
Funcţii
– Configurabil, semnalizarea optică şi acustică a  

funcţiilor legate de siguranţă
– Text afişat în diferite limbi
– Afişaj de stare mare în trei culori; verde, galben  

sau roşu cu text LOW (slab) sau HIGH  
(puternic) (roşu: fie intermitent sau continuu)

– Monitorizare proprie continuă a comunicaţiei  
între regulator şi panoul de comandă

– Mufă de service integrală pentru configurare şi  
diagnoză

– Comunicaţie Wireless prin modul Bluetooth  
BlueCon

– Pot fi conectate simultan două panouri de  
comandă pentru un regulator

Funcţii configurabile
– Tastele funcţionale disponibile (configurate)  

sunt vizibile
– Tastele funcţionale indisponibile nu sunt vizibile

Panou de comandă pentru reglajul nişei de  
laborator
Tastele funcţionale care pot fi activate
– Afişaj de avertizare că 'deschiderea maximă  

funcţională a cadrului culisant' a fost depăşită
– Debit volumetric majorat
– Debit volumetric redus
– Mod de închidere
– Dispozitiv automat cu cadru culisant
– Iluminare nişă de laborator
– Mod manual (devine prioritar faţă de setarea  

implicită a modului de funcţionare)
Afişaj text
– Service scadent (opţiune)
– Căderea alimentării cu energie electrică  

(regulator EASYLAB cu modul de extindere  
EM-TRF-USV)

– Extragerea fumului este activă
– Epuratorul de aer evacuat este activ
– Erori dispozitiv (diferite coduri)
– Afişarea valorii efective a vitezei la secţiunea  

frontală la nişe de laborator (opţiune pentru  
nişe de laborator cu traductor de viteză la  
secţiunea frontală)

Panou de comandă pentru regulatoare  
încăperi
Funcţii
– Configurabil, semnalizarea optică şi acustică a  

funcţiilor legate de siguranţă ale unei încăperi  
cu până la 24 regulatoare EASYLAB

– Monitorizarea presiunii în încăpere
– Monitorizarea aerului evacuat total din  încăpere 

(excesul este semnalizat)
– Monitorizarea aerului evacuat total minim din  

încăpere (deficitul este semnalizat)
– Alarmă centralizată pentru încăpere
Tastele funcţionale care pot fi activate
– Debit volumetric majorat
– Debit volumetric redus
– Mod de închidere
– Mod manual (devine prioritar faţă de setarea  

implicită a modului de funcţionare al încăperii)
– Semnal de intrare de reglaj pentru un releu cu  

contact de comutare utilizabil individual, de ex.  
pentru iluminare

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

Setarea implicită a modului de funcţionare se  
aplică pentru toate regulatoarele din încăpere
Afişaj text
– Mod de funcţionare încăpere
– Valoare totală punct setat aer evacuat încăpere  

şi valoare efectivă (opţiune)
– Valoare punct setat presiune încăpere şi  

valoare efectivă (opţiune)
– Erori de sistem şi dispozitiv
– Căderea alimentării cu energie electrică  

(regulator EASYLAB cu modul de extindere  
EM-TRF-USV)

Caracteristici speciale
– Afişaj mare de stare în trei culori
– Tastele şi funcţiile pot fi configurate individual
– Uşor de utilizat – butoanele de funcţii  

disponibile sunt vizibile, butoanele funcţiilor  
indisponibile nu sunt vizibile

– Fiabilitate operaţională excelentă ca rezultat al  
monitorizării proprii continue a comunicaţiei  
între regulator şi panoul de comandă

– Adaptor cuplabil care poate oferi patru unghiuri  
diferite de vizualizare

– Montaj pe cadrul lateral al ramei sau perete

Materiale şi suprafeţe
– Carcasă de plastic ABS
– Carcasă: gri deschis perlă (RAL 9022)
– Plastic frontal: gri antracit (RAL 7016)

Date tehnice
– Tensiune alimentare: 24 V DC de la regulatorul  

TCU3 sau modulul adaptor TAM
– Cablu de conexiune plug-in, lungime 5 m,  

extensibil până la 40 m (cablu de reţea patch  
standard SF-UTP)

– Nivel de protecţie IP 20
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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


