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care include EM- 
AUTOZERO

Module de extindere
Tip EM-AUTOZERO

2

Modul de extindere pentru regulatoarele EASYLAB care oferă corecţie automată la  
punctul de zero pentru stabilitate de durată a măsurării debitului volumetric şi prin  
urmare întreţinere redusă 

 ■ Recomandat în mod particular pentru măsurarea debitului volumetric sau  
presiunii diferenţiale în zone sensibile

 ■ Regulatorul EASYLAB identifică automat şi utilizează modulul de extindere
 ■ Modulul de extindere este asamblat în carcasă cu componenta de bază  

EASYLAB 
 ■ Modernizare uşoară
 ■ Nu este necesar nici un efort suplimentar de configurare

EM-AUTOZERO 2.3 –

X XEM-AUTOZERO testregistrierung

K6 – 2.3 – 81

Corecţia automată punct zero pentru EASYLAB
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Module de extindere
Informaţii generale EM-AUTOZERO

2

Tip

EM-AUTOZERO Informaţii generale 2.3 – 82
Specificaţii 2.3 – 84

Aplicaţie
– Modul de extindere tip EM-AUTOZERO pentru  

sistemul EASYLAB
– EM-AUTOZERO, corecţie automată la punctul  

de zero pentru stabilitate de durată a măsurării  
debitului volumetric şi prin urmare întreţinere  
redusă

– Poate fi utilizat cu nişă de laborator, alimentare  
aer, evacuare aer sau regulator de presiune  
diferenţială EASYLAB TCU3

– Pentru utilizare în laboratoare, camere curate în  
industriile farmaceutică şi de semiconductori,  
săli de operaţii, săli de terapie intensivă, şi  
birouri cu cerinţe de reglaj foarte exigente

Caracteristici speciale
– Stabilitate de durată a măsurării debitului  

volumetric şi întreţinere redusă
– Corecţie automată a punctului zero imediat ce  

se aplică tensiunea de alimentare
– Corecţie ciclică a punctului zero în timpul  

funcţionării (la fiecare 8 ore)
– Nu este necesar nici un efort suplimentar de  

configurare
– Regulatorul EASYLAB identifică automat  

modulul de extindere

Componente şi caracteristici
– Valvă solenoid
– Cablu de conexiune plug-in cu 2 poli pentru  

conectarea la PCB principal EASYLAB
– Tuburi pentru conectarea traductorului de  

presiune diferenţială statică

Caracteristici ale modelului
– Dimensiunile şi punctele de fixare corespund la  

carcasa EASYLAB
– Modulul de extindere este inserat într-o  

cavitate a suportului pentru traductorul de  
presiune diferenţială (nu sunt necesare scule)

– Integrare cu conexiunea tubului între  
traductorul de presiune diferenţială statică şi  
senzorul de presiune diferenţială

– Fişa asigură conectarea uşoară la regulatorul  
EASYLAB

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

EASYLAB: montat din fabrică
– Pentru modernizare: montaţi modulul de  

extindere în carcasa de bază şi îl conectaţi
 

Informaţii de bază şi nomenclator 2.7 – 1
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Descriere

Modul de extindere EM- 
AUTOZERO

Date tehnice Tensiune de alimentare 24 V DC de la regulatorul TCU3
Puterea nominală 1,8 W
Presiune maximă 10 bar
Temperatură de funcţionare 0 – 50 °C
Clasa de siguranţă III (tensiune extra-scăzută de protecţie)
Nivel de protecţie IP 20
Conformitate CE CEM conform 2004/108/CE
Masa 0,100 kg
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Valvă solenoid a modulului de extindere EM- 
AUTOZERO este integrată Integrare cu  
conexiunea tubului între traductorul de presiune  
diferenţială statică şi senzorul de presiune  
diferenţială al unităţii terminale VAV.
Regulatorul TCU3 furnizează semnalul de intrare  
de comandă pentru corecţii ciclice ale punctului  
de zero.
În acest scop, tuburile de măsurare ale  
traductorului de presiune diferenţială sunt  
scurtcircuitate temporar, după care se măsoară  
tensiunea zero.
Valoarea măsurată este folosită ca valoare de  
corecţie pentru măsurarea debitului volumetric  
până la următoarea corecţie a punctului de zero.
 

Funcţionare

Module de extindere
Informaţii generale EM-AUTOZERO
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Cod de comandă

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

Modul de extindere EM-AUTOZERO pentru echipare ulterioară

  EM – AUTOZERO  

Posibilă echiparea  
ulterioară.

EM-AUTOZERO

①

⑥

②

③

④

⑤

① Valvă solenoid
② Fişă
③ Senzor presiune diferenţială – corecţie plus
④ Senzor presiune diferenţială – corecţie minus
⑤ Traductor de presiune – corecţie minus
⑥ Traductor de presiune – corecţie plus

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

  ELAB  /  ...Z...  /  ...  
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Modul extindere pentru regulatorul TCU3  
EASYLAB, folosit pentru corecţia automată a  
punctului de zero.
Stabilitate de durată a măsurării debitului  
volumetric şi întreţinere redusă.
Modulul de extindere cuprinde o valvă solenoid,  
cablul de conexiune şi tuburile de conectare.

Caracteristici speciale
– Stabilitate de durată a măsurării debitului  

volumetric şi întreţinere redusă
– Corecţie automată a punctului zero imediat ce  

se aplică tensiunea de alimentare
– Corecţie ciclică a punctului zero în timpul  

funcţionării (la fiecare 8 ore)
– Nu este necesar nici un efort suplimentar de  

configurare
– Regulatorul EASYLAB identifică automat  

modulul de extindere

Date tehnice
– Valvă solenoid
– Tensiune alimentare 24 V DC de la regulatorul  

TCU3
– Puterea nominală 1,8 W
– Presiune maximă 10 bar
– Nivel de protecţie IP 20
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Text standard
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Informaţii de bază şi  
nomenclator 
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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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Sisteme de control pentru administrarea aerului
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2

K6 – 2.7 – 312/2015 – DE/ro

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


