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Modul de extindere pentru conectarea directă a regulatoarelor EASYLAB tip TCU3 şi  
modulelor adaptoare tip TAM la reţeaua de alimentare de 230 V

 ■ Blocuri de borne pe două niveluri pentru conexiune la tensiunea de alimentare  
230 V

 ■ Fişă de conectare electrică la PCB principal
 ■ Modulul de extindere este asamblat în carcasă cu componenta de bază  

EASYLAB 

EM-TRF 2.3 –

X XEM-TRF testregistrierung

K6 – 2.3 – 71

Pentru conectarea EASYLAB la reţeaua de alimentare  
de 230 V
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Tip

EM-TRF Informaţii generale 2.3 – 72
Specificaţii 2.3 – 74

Aplicaţie
– Modul de extindere tip EM-TRF pentru sistemul  

EASYLAB
– Pentru conectarea componentelor de bază  

EASYLAB (regulator TCU3 sau modul  
adaptor TAM) la tensiunea de alimentare  
230 V AC (reţeaua de alimentare curent)

– Alimentare cu energie pentru componenta de  
bază şi modulele conectate

– Montat din fabrică sau modernizare în carcasa  
componentelor de bază EASYLAB

Caracteristici speciale
– Gata pentru montaj, poate fi conecta uşor la  

PCB principal
– Blocuri de borne pe două niveluri pentru  

conexiune la tensiunea de alimentare 230 V
– Conexiune electrică simplă a modulelor de  

extindere şi PCB principal EASYLAB printr-un  
conector cu fişă

– Cablaj simplu al luminii operate de la  
întrerupător în combinaţie cu modulul de  
expaniune EM-LIGHT

Componente şi caracteristici
– Transformator curent de la reţea 230 V AC  

(primar), 24 V AC (secundar)
– Conector cu fişă PCB pentru conectarea  

modulului la PCB principal EASYLAB

Caracteristici ale modelului
– Dimensiunile PCB şi punctele de fixare  

corespund cu PCB principal EASYLAB şi  
carcasa

– Fixare cu şuruburi
– Blocuri de borne pe două niveluri pentru  

conexiune la tensiunea de alimentare simplă  
230 V

Montaj şi punere în funcţiune
– Ca ataşament pentru componenta de bază  

EASYLAB: montat din fabrică
– Pentru modernizare: se montează modulul de  

extindere în carcasa de bază
– Regulatorul EASYLAB TCU3 sau modulul  

adaptor TAM identifică automat modulul de  
extindere

 

Informaţii de bază şi nomenclator 2.7 – 1

Pagina

K6 – 2.3 – 72

Descriere

Date tehnice Tensiune de alimentare 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz

Putere consumată

până la 40 VA pentru un regulator cu toate modulele de extindere; până la  
35 VA pentru un regulator nişă de laborator cu panou de comandă; până la  

33 VA pentru regulator de încăpere cu panou de comandă; până la 29 VA  
pentru un regulator de încăpere fără panou de comandă; până la 9 VA pentru  

un modul adaptor TAM EASYLAB
Siguranţă fuzibilă primară 50 mA inertă, 250 V
Blocuri de borne pe două niveluri Secţiune transversală cablu până la 2,5 mm²
Temperatură de funcţionare 0 – 50 °C
Clasa de siguranţă I (împământare de protecţie)
Nivel de protecţie IP 20
Conformitate CE CEM conform 2004/108/CE, tensiune joasă conform 2006/95/CE
Masa 1,3 kg
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K6 – 2.3 – 73

Funcţionare

Cod de comandă

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

Modul de extindere EM-TRF pentru echipare ulterioară

  EM-TRF  

Posibilă echiparea  
ulterioară.

EM-TRF

①①

③

②

① Siguranţă fuzibilă primară
② Borne de conexiune pentru tensiunea de alimentare
③ Conector cu fişă PCB pentru conectarea modulului  

la PCB principal

Detaliu cod articol de comandă pentru grupa  
de ataşare ELAB EASYLAB regulator TCU3  
sau TAM

  ELAB  /  ...  /  T...  /  ...  
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Modul de extindere pentru componente de bază  
EASYLAB (regulator TCU3 sau modul adaptor  
TAM) care pot fi conectate direct la o tensiune de  
alimentare 230 V AC. Modulul de extindere  
include un transformator a cărui tensiune  
secundară (24 V) este egală cu tensiunea de  
alimentare pentru regulator şi modulele de  
extindere conectate la el.

Caracteristici speciale
– Gata pentru montaj, poate fi conecta uşor la  

PCB principal
– Blocuri de borne pe două niveluri pentru  

conexiune la tensiunea de alimentare 230 V
– Conexiune electrică simplă a modulelor de  

extindere şi PCB principal EASYLAB printr-un  
conector cu fişă

– Cablaj simplu al luminii operate de la  
întrerupător în combinaţie cu modulul de  
expaniune EM-LIGHT

Date tehnice
– Tensiune alimentare: 230 V AC ± 10 %, 50/60  

Hz
– Consum energie: până la 40 VA pentru un  

regulator cu toate modulele de extindere; până  
la 35 VA pentru un regulator nişă de laborator  
cu panou de comandă; până la 33 VA pentru  
regulator de încăpere cu panou de comandă;  
până la 29 VA pentru un regulator de încăpere  
fără panou de comandă; până la 9 VA pentru  
un modul adaptor TAM EASYLAB

– Blocuri de borne pe două niveluri: Secţiune  
transversală cablu până la 2,5 mm²

– Nivel de protecţie IP 20
 

K6 – 2.3 – 74

Text standard
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 ■ Selectare produs

  2.7 –

X XInformaţii de bază şi nomenclator testregistrierung

K6 – 2.7 – 1

Sisteme de control pentru administrarea aerului
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Sisteme de control pentru administrarea aerului
Informaţii de bază şi nomenclator  
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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


