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Traductor de viteză la secţiunea frontală liberă pentru reglarea variabilă, 
bazată pe  cerere a debitelor de aer aspirat din nişe de laborator

 ■ Măsurarea fără contact a vitezei la secţiunea frontală,  
prin urmare nesupusă  uzurii

 ■ Pentru nişe de laborator cu cadre mobile verticale şi orizontale
 ■ Detecţie automată a sarcinilor termice
 ■ Instalare simplă într-o gaură la partea superioară a nişei de laborator, 

de  asemenea pentru multiple nişe de laborator amplasate într-un rând
 ■ Cablu plug-in
 ■ Domeniu de măsurare 0 – 1 m/s

Aplicaţie suplimentară a traductorului
 ■ Pentru monitorizarea vitezei la secţiunea frontală liberă cu dispozitive 

de  monitorizare FMS-2

VS-TRD 2.4 –

X XVS-TRD testregistrierung

K6 – 2.4 – 1

Pentru regulatoare de nişe de laborator EASYLAB
şi  TCU-LON-II



Sisteme de senzori
Informaţii generale VS-TRD

2

Tip
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Specificaţii 2.4 – 5

Aplicaţie
– Traductor de viteză la secţiunea frontală liberă  

tip VS-TRD pentru sistemul LABCONTROL
– Pentru reglarea variabilă, bazată pe cerere a  

debitelor de aer variabile din nişe de laborator
– Conexiune la un regulator EASYLAB TCU3, la  

un regulator TCU-LON-II, sau la sistem de  
monitorizare FMS-2

– Considerarea tuturor cadrelor mobile ale unei  
nişe de laborator

– Pentru nişe de laborator cu cadre mobile  
verticale şi orizontale, de asemenea pentru  
nişe de laborator cu cadre mobile pe două părţi

– Siguranţă mărită pentru personalul care  
lucrează în laboratoare

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

Suplimente utile
– CAB-TRD: cablu de extindere plug-in 5 m  

pentru traductorul de viteză la secţiunea  
frontală liberă VS-TRD

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

– MConnect: Software de configurare pentru  
punerea în funcţiune şi diagnoza dispozitivelor  
de monitorizare TFM/TPM şi a TCU-LON-II

Caracteristici speciale
– Reglare bazată pe cerere a nişelor de  

laborator, în funcţie de distanţa cadrului  
culisant

– Înregistrarea vitezei la secţiunea frontală liberă  
la cadre mobile verticale şi orizontale precum şi  
la ambele cadre mobile ale unei nişe de  
laborator

– Măsurarea fără contact a vitezei la secţiunea  
frontală, prin urmare nesupusă uzurii

– Viteză constantă la secţiunea frontală liberă  
(tipic 0,5 m/s) în cadrul domeniului setat pentru  
debitul volumetric, datorită reglajului în  
cascadă a vitezei la secţiunea frontală liberă şi  
a debitului volumetric

– Detectarea şi disiparea sigură a sarcinilor  
termice datorite creşterii automate a debitului  
volumetric

Componente şi caracteristici
– Carcase uşor de montat cu tub senzor
– Electronică sensibilă cu compensare integrală  

a temperaturii
– Măsurarea fără contact a vitezei la secţiunea  

liberă frontală, pe principii calorimetrice, prin  
urmare nesupusă uzurii

Caracteristici ale modelului
– Montare simplă a nişelor de laborator
– Tub senzor conic care să fie inserat într-o  gaură 

perforată 20 – 21 mm  la partea  superioară a 
nişei de laborator

– Cablu de conectare plug-in de 3 m

Materiale şi suprafeţe
– Carcasă de plastic, neagră

Montaj şi punere în funcţiune
– A nu se instala lângă un difuzor de plafon  
– A nu se instala în spaţiile libere ale plafoanelor  

presurizate
– Accesul trebuie asigurat
– Regulator EASYLAB TCU3: Regulatorul  

recunoaşte automat traductorul de viteză la  
secţiunea frontală  (funcţie de echipament FH- 
VS)

– Regulator TCU-LON-II: Regulatorul recunoaşte  
automat traductorul de viteză la secţiunea  
frontală  (funcţie de echipament FH)

– Sistem de monitorizare FMS-2: Integraţi  
traductorul de viteză frontală prin utilizarea  
software-lui de configurare MConnect

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

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

volumetric pentru nişe de laborator conform  
EN 14175

 

Informaţii de bază şi nomenclator 2.7 – 1
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Descriere

Traductor de viteză la  
secţiunea frontală liberă  
tip VS-TRD

Date tehnice Tensiune de alimentare 24 V AC/DC de la regulator
Domeniu de măsurare 0 – 1 m/s
Valoare efectivă semnal ieşire 2 – 10 V DC
Temperatură de funcţionare 15 – 40 °C
Clasa de siguranţă III (tensiune extra-scăzută de protecţie)
Nivel de protecţie IP 20
Conformitate CE CEM conform 2004/108/CE
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Descrierea funcţionării
Viteza la secţiunea frontală este măsurată cu  
ajutorul unui rezistor termic încălzit şi se bazează  
pe principiul modificării rezistenţei; este o  
măsurare fără contact şi de aceea nu este supusă  
uzurii. Senzorul de viteză în secţiunea frontală  
este amplasat într-o deschidere de bypass în care  
măsoară debitul de aer. Acest debit de aer este  
egal cu viteza la secţiunea frontală a tuturor  
cadrelor culisante ale nuşei de laborator. Din  
acest motiv traductorul de viteză în secţiunea  
frontală poate fi utilizat atât pentru cadre culisante  
verticale cât şi orizontale.

VS-TRD pentru reglarea nişelor de laborator
– Regulator EASYLAB TCU3: Funcţia  

dispozitivului FH-VS
– Regulator TCU-LON-II: Funcţia dispozitivului  

FH

Deoarece se aplică reglajul în cascadă, viteza în  
secţiunea frontală este menţinută constantă pe  
baza debitului volumetric, care se află între  
debitele volumice setate minim şi maxim.
Deschiderea cadrului culisant conduce la  
scăderea vitezei în secţiunea frontală. Regulatorul  
de nişă de laborator ridică debitul volumetric. Se  
asigură transfer de aer suficient de la încăpere la  
nişa de laborator (şi se menţin condiţiile de lucru  
în siguranţă).
Închiderea nişei de laborator conduce la o  
scădere a debitului volumetric, astfel încât să se  
păstreze constantă viteza la secţiunea frontală.  
Debitul volumetric minim asigură ventilaţie  
suficientă a nişei de laborator.

VS-TRD pentru monitorizare
– Sistem de monitorizare FMS-2

Viteza la secţiunea frontală este monitorizată.  
Dacă viteza la secţiunea frontală este deasupra  
sau dedesubtul unei anumite limite, este emisă o  
alarmă pe panoul de comandă. Limitele şi tipul de  
alarmă pot fi configurate.
 

Funcţionare
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Funcţionare

Cod de comandă

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

Traductor VS-TRD pentru echipare ulterioară sau ca piesă de schimb

  VS – TRD  

Posibilă echiparea  
ulterioară.

Cadrul culisant  
închis. Viteză înaltă  
în secţiunea frontală

Cadru culisant  
deschis. Viteză  
scăzută în secţiunea  
frontală

Diagramă de reglaj pentru FH-VS (EASYLAB)  
şi FH (TCU-LON-II)

1

0.5

00

v [m/s]

min

mₐₓ



OpenClosed
Sash

①

②

① Debit volumetric
② Viteză în secţiunea frontală

Detaliu cod articol de comandă pentru  
grupele de ataşare regulator ELAB EASYLAB,  
regulator TCU-LON-II TMA, TMB cu funcţia  
dispozitivului evacuare nişă de laborator FH

  ELAB  /  FH – VS  /  ...  
  TM*  /  FH  /  ...  

12/2015 – DE/ro



Sisteme de senzori
Informaţii generale VS-TRD

2

K6 – 2.4 – 4

Dimensiuni

Montaj şi punere în fun-
cţiune

Locul de măsurare al traductorului de viteză  
la secţiunea frontală (FH-VS, FH)

①

②

③

① Ştuţ de racord, de exemplu pentru conectarea unei  
uităţi terminale VAV de tip TVLK

② Cupola nişei de laborator
③ Poziţie posibilă de montaj pentru VS-TRD

VS-TRD

70
80

60

88
.1

17
8.

1

90

①

②

① Cablu de conexiune 3 m ② Diametrul găurii perforate în cupola nişei de  
laborator 20 – 21 mm
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Traductor electronic pentru sistem  
LABCONTROL, utilizat pentru măsurarea vitezei  
la secţiunea frontală a nişelor de laborator.
Adecvat pentru nişe de laborator cu cadre  
culisante verticale şi orizontale.
Măsurare fără contact, nesupusă uzurii.
Este emis un semnal de tensiune 2 – 10 V DC  
proporţional cu viteza în secţiunea frontală. Dacă  
senzorul este conectat la un regulator de nişă de  
laborator, debitul volumetric este reglat pe baza  
cererii.  Dacă traductorul este conectat la un  
sistem de monitorizare, este emisă o alarmă în  
cazul în care viteza în secţiunea frontală este mai  
mare sau mai mică decât valorile maximă şi  
minimă setate.
Montajul simplu pe cupola nişei de laborator.

Caracteristici speciale
– Reglare bazată pe cerere a nişelor de  

laborator, în funcţie de distanţa cadrului  
culisant

– Înregistrarea vitezei la secţiunea frontală liberă  
la cadre mobile verticale şi orizontale precum şi  
la ambele cadre mobile ale unei nişe de  
laborator

– Măsurarea fără contact a vitezei la secţiunea  
frontală, prin urmare nesupusă uzurii

– Viteză constantă la secţiunea frontală liberă  
(tipic 0,5 m/s) în cadrul domeniului setat pentru  
debitul volumetric, datorită reglajului în  
cascadă a vitezei la secţiunea frontală liberă şi  
a debitului volumetric

– Detectarea şi disiparea sigură a sarcinilor  
termice datorite creşterii automate a debitului  
volumetric

Materiale şi suprafeţe
– Carcasă de plastic, neagră

Date tehnice
– Tensiune alimentare> 24 V DC de la regulator
– Domeniu de măsurare 0 – 1 m/s
– Ieşire: Semnal valoare efectivă 2 – 10 V
– Nivel de protecţie IP 20
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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


