
Interfaţă Modbus

Interfaţă BACnet-MS/TP

Module de extindere
Tip EM-BAC-MOD

2

Modul de extindere pentru regulatoare de nişe de laborator EASYLAB, regulatoare  
de încăperi, regulatoare de aer aspirat, regulatoare de aer de alimentare şi module  
adaptoare, pentru integrarea încăperilor sau regulatoarelor individuale de debit  
volumetric cu BMS central

 ■ Comutare între BACnet MS/TP şi Modbus RTU
 ■ Profil dispozitiv standardizat BACnet (Anexa L)
 ■ Interfaţă Modbus cu registre de date individuale
 ■ Interfaţă nativă BACnet prin integrarea modulului de extindere cu  

componentele  EASYLAB
 ■ Modernizare uşoară
 ■ Blocuri de borne pe două niveluri pentru bus EIA-485 
 ■ Adresa echipamentului şi parametrii de transfer de date pot fi definite

Interfaţă spre BMS central
 ■ Când se foloseşte pe un regulator cu funcţie activă de management al  

încăperii (RMF), modulul asigură de asemenea şi puncte de date pentru  
întreaga cameră, de ex. pentru debitul volumetric total sau alarmele  
centralizate

 ■ Când este folosit pe un regulator unic: puncte de date pentru debitul  
volumetric, alarmă, poziţia lamelei clapetei sau altele

 ■ Setare implicită pentru modul de funcţionare centralizat, de ex. operare pe  
timp de noapte

EM-BAC-MOD 2.3 –

X XEM-BAC-MODtestregistrierung
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Interfaţă BACnet şi Modbus pentru regulatoare  
EASYLAB şi module adaptoare
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Tip

EM-BAC-MOD Informaţii generale 2.3 – 26
Intofmaţii interfeţe – Regulator unic 2.3 – 29
Informaţii interfeţe – încăpere EASYLAB 2.3 – 30
Informaţii interfeţe – BACnet 2.3 – 31
Informaţii interfeţe – Modbus 2.3 – 37
Detalii 2.3 – 41
Specificaţii 2.3 – 50

Aplicaţie
– Modul de extindere tip EM-BAC-MOD pentru  

sistemul EASYLAB
– Interfaţă BACnet-MS/TP sau Modbus RTU  spre 

BMS central
– Puncte de date pentru regulatoare individuale  

sau pentru încăpere
– Interfaţă de încăpere: Setare implicită a  

modurilor de funcţionare al încăperilor în cadrul  
sistemului EASYLAB, creşterea sau reducerea  
ratei de schimbare a aerului, citirea valorilor  
efective de funcţionare ale încăperii sau a  
poziţiilor evaluate ale lamelelor clapetelor,  
alarme centralizate

– Interfaţă regulator: Setare implicită a modului  
de funcţionare pentru un singur regulator de  
nişă de laborator, citirea valorilor individuale de  
operare cum sunt debitul volumetric pentru  
regulatoare unice sau alarme individuale

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

– 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

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

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

PCB principal
– Interfaţă pentru reţelele EIA-485 BACnet MS/ 

TP şi Modbus RTU
– BACnet Protocol Revision 12.0
– Numai obiectele standard BACnet sau  

registrele Modbus sunt utilizate pentru  
comunicaţie

– Interfaţă de date pentru un regulator EASYLAB  
sau pentru o încăpere EASYLAB cu profiluri  
funcţionale diferite

– Comutator hardware pentru introducerea  
adreselor de reţea şi a parametrilor de  
comunicaţie (nu este necesar nici un software  
de comunicaţie)

Componente şi caracteristici
– Microprocesor cu programe de setup  

depozitate în memoria non-volatilă
– Interfaţă de comunicaţie EIA-485
– Comutator culisant pentru comutare între  

protocoalele de comunicaţie BACnet şi  
Modbus

– Două comutatoare de adrese, X şi Y, pentru  
setarea adreselor echipamentelor 1-99

– Comutatoare DIP cu 8 căi pentru ajustarea  
parametrilor de comunicaţie

– Blocuri de borne pe două niveluri pentru  
reţeaua EIA-485 (cablaj simplu)

– Două lămpi indicatoare pentru a indica  
comunicaţia şi erorile, respectiv

– Conexiune pentru update firmware
– Rezistor terminal EIA-485 care poate fi activat

Caracteristici ale modelului
– Dimensiunile PCB şi punctele de fixare  

corespund cu PCB principal EASYLAB şi  
carcasa

– Fixare cu şuruburi
– Mufă cu riglă de pini pentru conectarea  

modulului la PCB-ul principal al TCU3 sau TAM

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

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

extindere în carcasa de bază
– Realizarea conexiunii la reţeaua BACnet/ 

Modbus EIA-485

Punerea în funcţiune
– Regulatorul EASYLAB identifică automat  

modulul de extindere
– Selectarea protocolului BACnet sau Modbus  

utilizând întrerupător culisant
– Setarea adresei de reţea şi a parametrilor de  

comunicare folosind comutatoarele de  
codificare

– Dacă este necesar se activează rezistorul de  
capăt al segmentului de reţea

– Interfaţă de date integrată cu BMS central  
(integrare sistem)

 

Informaţii de bază şi nomenclator 2.7 – 1

Pagina
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Descriere

Modul de extindere  
BACnet MS/TP,  
Modbus RTU
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Descrierea funcţionării
Modulul de extindere EM-BAC-MOD este utilizat  
pentru integrarea regulatoarelor EASYLAB  
tip TCU3 sau modulelor adaptoare EASYLAB tipe  
TAM într-o reţea BACnet (MS/TP) şi în acest mod  
le conectează la BMS central.
Interfaţa BACnet sau Modbus suportă conceptul  
modului de funcţionare a încăperilor EASYLAB.  
Este posibilă setarea valorilor implicite pentru  
modurile de funcţionare astfel încât să fie reglate  
diferite debite volumetrice pentru funcţionare în  
mod de zi şi de noapte; de asemenea este  
posibilă majorarea sau reducerea ratei de  
schimbare a aerului (schimbarea punctului setat  al 
debitului volumetric), de ex. pentru a influenţa  
temperatura camerei.
Prin utilizarea interfeţei BACnet sau Modbus, un  
sistem individual de management al alarmelor  
poate fi iniţializat prin centralizarea alarmelor  
configurabile EASYLAB.  Interfaţa permite de  
asemenea transferul valorilor de operare actuale  
cum sunt debitele volumetrice şi poziţia lamelei  
clapetei pentru un regulator sau pentru toate  
regulatoarele într-o încăpere.
 

Funcţionare

  
 

K6 – 2.3 – 27

Date tehnice Tensiune de alimentare 5 V DC de la regulator sau modulul adaptor
Interfaţă de comunicaţie EIA-485 standard
Protocol BACnet MS/TP standard rev. 12 sau Modbus RTU

Viteze de transmitere date BACnet: 9600, 19200, 38400, 76800 Bd, 
Modbus: 9600, 19200, 38400, 57600 Bd

Verificări de paritate pentru securitatea transmisiei  
de date Fără, impar, par

Adrese de reţea configurabile 01 … 99
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
Dimensiuni (B × H × T) 78 × 65 ×100 mm

EM-BAC-MOD

②

④

⑤⑥

①
③

⑦

① Întrerupător pentru selectarea protocolului BACNet  
MS/TP sau Modbus RTU

② Plug base for connection with the EASYLAB main  
PCB

③ Comutatoare pentru setarea adreselor de reţea, 01- 
99

④ Comutator DIP pentru setarea parametrilor de  
comunicaţie

⑤ Conexiune la reţea (EIA-485)
⑥ Conexiune pentru update (actualizarea) firmware
⑦ Lumini indicatoare
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 Modul de extindere EM-BAC-MOD pentru modernizare

  EM – BAC – MOD  

Posibilă echiparea  
ulterioară.

12/2015 – DE/ro

Cod de comandă

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

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

  ELAB  /  ...B...  /  ...  
  ELAB  /  ...M...  /  ...  
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Interfaţă pentru un regulator EASYLAB
– Interfaţă de date locală pentru un regulator al  

nişei de laborator, regulator de alimentare aer,  
regulator de aer evacuat sau modul adaptor  
TAM

Puncte de date pentru un singur regulator
– Valoarea efectivă a debitului volumetric şi valori  

ale punctului setat
– Poziţia lamelei clapetei
– Mod de funcţionare
– Mesaje de alarmă/stare
– Valori efective totale de aer de alimentare şi aer  

evacuat (încăpere)
– Poziţii evaluate ale lamelei clapetei pentru toate  

regulatoarele dintr-o încăpere
– Numărul regulatoarelor
– Integrarea debitelor volumetrice
– Starea intrărilor şi ieşirilor digitale

Puncte de date suplimentare pentru un regulator  
de nişă de laborator
– Setare implicită a modului de funcţionare  

pentru regulatorul nişei de laborator echipat cu  
modul de extindere

– Selectarea priorităţilor pentru modul de  
funcţionare implicit

– Valoarea efectivă a vitezei din faţă şi valoarea  
punctului de setat (numai pentru regulatoare  
nişă de laborator cu viteză la secţiunea  
frontală, viteză dispozitiv FH-VS)
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Descriere

BACnet sau interfaţă Modbus pe un singur regulator, de ex. regulator pentru nişă de laborator.

LonWorks / BACnet / Modbus

BMS

ROM

RBA RBA

IBA ROM ROM

Supply air Extract air

Communication
cable

Room control panel

TAM-RMF

Fume
cupboard 1

Fume
cupboard 2

Fume
cupboard 3

Fume
cupboard 4

BMS sistem centralizat de management al clădirii
RMF Regulator cu funcţie de management activ al  

încăperii

ROM Mod de funcţionare încăpere, de la panoul de  
comandă încăpere

IOM Mod de funcţionare individual transmis prin  
intermediul interfeţei BACnet sau Modbus
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Interfaţă pentru o singură încăpere EASYLAB
– Interfaţă locală de date pentru un regulator de  

încăpere TCU3 (aer de alimentare sau aer  
evacuat) sau modul de adaptare TAM cu  
funcţie de management al încăperii activ

– Funcţia de management al încăperii reduce  
numărul solicitat de puncte date de reţea şi în  
consecinţă reduce costurile de punere în  
funcţiune

– Transmisia de date locale pentru un regulator  
unic şi pentru încăpere

Puncte de date pentru un regulator de încăpere  
EASYLAB
– Setare implicită a modului de funcţionare  

pentru încăpere: Este solicitat numai un punct  
de date pentru a seta implicit modul de  
funcţionare pentru toate regulatoarele din  
încăpere

– Selectarea priorităţilor pentru setarea implicită  
a modului de funcţionare (BMS central sau  
încăpere)

– Mod de funcţionare încăpere
– Schimbarea punctului setat al debitului de aer  

volumetric (la BMS central, de exemplu) pentru  
comanda unei temperaturi sau presiuni  
diferenţiale externe

– Valoare de punct setate comutând pentru  
comanda presiunii diferenţiale: comutare între  
două valori de punct setat de presiune  
diferenţială

– Valori efective totale de aer de alimentare şi aer  
evacuat (încăpere)

– Poziţii evaluate ale lamelei clapetei pentru toate  
regulatoarele dintr-o încăpere

– Presiune diferenţială efectivă a încăperii şi  
valori de punct setat

– Alarmă de presiune încăpere
– Numărul de regulatoare în cadrul sistemului  

EASYLAB
– Integrarea debitelor volumetrice
– Starea intrărilor şi ieşirilor digitale
– Alarmă centralizată configurabilă (stări de  

funcţionare, erori de hardware)
– Semnal de intrare de reglaj pentru parasolare/ 

ecrane (se asigură de către terţi)
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Descriere

Interfaţă BACnet sau Modbus pentru o încăpere EASYLAB, de ex. la un regulator de încăpere  
cu o funcţie de management al încăperii activă

LonWorks / BACnet / Modbus

BMS

ROM ROM

ROM ROM

ROM ROM

Supply air Extract air

Communication
cable

Room control panel

TAM-RMF

Fume
cupboard 1

Fume
cupboard 2

Fume
cupboard 3

Fume
cupboard 4

BMS sistem centralizat de management al clădirii
RMF Regulator cu funcţie de management activ al  

încăperii

ROM Mod de funcţionare al încăperii de la regulatorul  
cu funcţie de management al încăperii activă
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Aplicaţie
Modulul de extindere EM-BAC-MOD suportă  
următoarele funcţii de interfaţă pe un regulator  
EASYLAB TCU3 sau un modul adaptor TAM dacă  
protocolul BACnet a fost selectat:
– BACnet nativ, adică interfaţa BACnet este  

implementată pe modulul de câmp (regulator  
de debit volumetric EASYLAB)

– Nu sunt necesare componente de hardware  
externe precum gateway-uri fizice

– Documentaţia interfeţei BACnet include  
următoarele documente: Declaraţia de  
conformitate a protocolului de implementare  
(PICS), BACnet Interoperability Building Blocks  
Supported (BIBBS), precum şi o descriere a  
aparatului şi a aparatelor auxiliare

– Pentru mai multe informaţii referitoare la fiecare  
punct de date consultaţi secţiune Detalii
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Descriere

Funcţii interfaţă

  
 

  
 

BACnet PICS (Declaraţia de conformitate a protocolului de implementare) –  
vedere de ansam blu

Categorii principale Valori
Data 21.01.2014
Nume vânzător TROX GmbH
Identificator vânzător 329
Denumirea produsului EM-BAC-MOD
Nr. model M536HD7
Aplicaţie 3.0
Revizie firmware 3.0
Revizie protocol BACnet 12
Profil dispozitiv standardizat Regulator specific de aplicaţie BACnet (B-ASC)
Capabilitate de segmentare Nu

Opţiuni de strat conexiuni date (Data Link Layer) MS/TP master (Clauza 9), rate Baud 9600, 19200, 38400,  
76800

Conectare adresă dispozitiv Nu

Opţiuni de securitate reţea Dispozitiv fără securitate - este capabil de operare fără  
Securitatea de reţea BACnet

Set de caractere suportat ISO 10646 (UTF-8)

Comutatoare de configuraţie
Comutatoare hexazecimale X, Y Adresă de reţea
Comutator DIP 1 OFF (deconectat) ON (conectat)
Regulator EASYLAB TCU3 Altele
Comutator DIP 2 OFF (deconectat) ON (conectat) OFF (deconectat) ON (conectat)
Comutator DIP 3 OFF (deconectat) OFF (deconectat) ON (conectat) ON (conectat)
Rata Baud 9600 19200 38400 76800

BIBBS - BACnet Interoperability Building Blocks Supported
(Blocuri modulare de interoperabi litate BACnet suportate)

Data Sharing-ReadProperty-B (Distribuire date  Proprietate citire B) DS-RP-B

Data Sharing-WriteProperty-B (Distribuire date  Proprietate scriere B) DS-WP-B

Data Sharing-COV-Unsolicited-B (Distribuire date  COV Nesolicitate B) DS-COVU-B

Device Management-Dynamic Device Binding-B
 (Management dispozitive Conexiune dispozitiv  dinamic B) DM-DDB-B

Device Management-Dynamic Object Binding-B
 (Management dispozitive Conexiune obiect  dinamic B) DM-DOB-B

Device Management-Device Communication  Control-B
(Management dispozitive Reglaj  comunicaţie dispozitive B) DM-DCC-B

Device Management-ReinitialiseDevice-B
 (Management dispozitive Dispozitiv reiniţializare  B) DM-RD-B
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BACnet PICS

  
 

Drepturi de acces:

RD: citire

WR: scriere

E: memorat în  
EEPROM

DeviceObject
Proprietate Valoare Acces

Identificator obiect Instanţă dispozitiv; Instanţă  implicită = 
32900 + setare  adresă reţea WR, RD; E

Nume  obiect
Default="EM-BACnet";  project-specific 

description  can be entered,  62 characters 
max.

WR, RD; E

Tip obiect Device (8) RD
System_Status OPERAŢIONAL (0) RD
Vendor_Name (Nume vânzător) "TROX GmbH" RD
Vendor_Identifier (Identificator vânzător) 329 RD
Model_Name (Nume model) "EM-BAC-MOD" RD

Descriere Implicit = “EASYLAB”; poate  fi introdusă 
denumirea, max.  126 caractere WR, RD; E

Locaţia Implicit = ""; poate fi  introdusă denumirea,  
max.62 caractere WR, RD; E

Firmware_Revision (Revizie firmware) “3.0” (EASYLAB) RD
Application_Software_Version
(Versiune software  aplicaţie) “3.0” (EASYLAB) RD

Protocol_Version (Versiune protocol) 1 RD
Protocol_Revision 12 RD

Servicii protocol suportate

Who-is, Who-has, Read- Property, Write-
Property,  Device-communication- control, 

Reinitialize-device  (Cine este, Cine are,  
Proprietate citire, Proprietate  scriere, 

Reglaj comunicaţie  dispozitiv, Dispozitiv  
reiniţializare)

RD

Protocol_Object_Types_Supported
(Protocol tipuri  obiect suportate)

DEVICE, ANALOG_VALUE,  BINARY_
VALUE,  MULTISTATE_VALUE  (Dispozitiv, 
Valoare  analogică, Valoare binară,  Valoare 

stări multiple)

RD

Object_List (Listă obiecte)
EASYLAB: dispozitiv, valoare  analogică 

1…31, valoare  binară 1…30, valoare stări  
multiple 1…8

RD

Max_ADPU_Length_Accepted
(Lungime maximă  ADPU acceptată) 480 RD

Segmentation_Supported (Segmentare suportată) NO_SEGMENTATION (3)  (Fără 
segmentare) RD

APDU_Timeout (Timp expirat APDU) 10000 RD
Number_Of_APDU_Retries
(Număr de încercări  APDU) 3 RD

Device_Address_Binding
(Conectare adresă  dispozitiv) – RD

Database_Revision (Revizie bază de date) 0 RD
Descriere Controler tip “EASYLAB” RD
Max_Master (Master max) Implicit 127 WR, RD; E
Max_Info_Frames (Cadre info max) Implicit 1 WR, RD; E
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BACnet PICS

FH: Regulator nişă de  
laborator

RR: Regulator de  
încăpere pentru aer de  
alimentare sau aer  
evacuat

TAM: Modul adaptor

RR cu RMF: Regulator  
de încăpere cu funcţie  
de management activ  
al încăperii

TAM cu RMF: Modul  
adaptor cu funcţie de  
management activ al  
încăperii

EC/SC: Regulator de aer  
evacuat sau regulator de  
aer de alimentare

  
 

Drepturi de acces:

RD: citire

WR: scriere

Obiecte valoare stări multiple
Obiecte valoare 

stări multiple
Obiecte valoare 

stări multiple Disponibil cu funcţia dispozitivului
Acces

Exemplu Denumire FH RR TAM RR RMF TAM  
RMF EC/SC

1 Mod COVU x x x x x x WR, RD
2 Mod x1 x x WR, RD
3 ModeAct x x x x RD
4 RoomModeAct x x RD
5 SwitchPos x RD
6¹⁾ Sunblind x x WR, RD
7²⁾ SC_SetLockHighPrio x WR, RD
8²⁾ SC_GetLockHighPrio x RD

1 numai pentru moduri de funcţionare selectate individual (funcţionare autonomă)
¹⁾Suplimentar de la EM-BAC-MOD firmware V2 şi TCU3 firmware V3.*
²⁾Suplimentar de la EM-BAC-MOD firmware V2 şi TCU3 firmware V4.*
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BACnet PICS

FH: Regulator nişă de  
laborator

RR: Regulator de  
încăpere pentru aer de  
alimentare sau aer  
evacuat

TAM: Modul adaptor

RR cu RMF: Regulator  
de încăpere cu funcţie  
de management activ  
al încăperii

TAM cu RMF: Modul  
adaptor cu funcţie de  
management activ al  
încăperii

EC/SC: Regulator de aer  
evacuat sau regulator de  
aer de alimentare

  
 

Drepturi de acces:

RD: citire

WR: scriere

Obiecte valoare analogică
Obiecte valoare 

analogică
Obiecte valoare 

analogică
Unitate

Disponibil cu funcţia dispozitivului
Acces

Exemplu Denumire FH RR TAM RR  RMF TAM  
RMF EC/SC

1 VolflowSet l/s (87) x x x x RD
2 VolflowAct l/s (87) x x x x RD
3 VolTotalExh l/s (87) x x x x x x RD
4 VolTotalSup l/s (87) x x x x x x RD
5 PressSet Pa (53) x x RD
6 PressAct Pa (53) x x RD
7 VelocitySet m/s (74) x RD
8 VelocityAct m/s (74) x RD

9 WireSensorPos procent  
(98) x RD

10 DampPos procent  
(98) x x x x RD

11 DampPosMax_FH procent  
(98) x x x x x x RD

12 DampPosMin_FH procent  
(98) x x x x x x RD

13 DampPosMax_RE procent  
(98) x x x x x x RD

14 DampPosMin_RE procent  
(98) x x x x x x RD

15 DampPosMax_TE procent  
(98) x x x x x x RD

16 DampPosMin_TE procent  
(98) x x x x x x RD

17 DampPosMax_RS procent  
(98) x x x x x x RD

18 DampPosMin_RS procent  
(98) x x x x x x RD

19 VolOffset_T procent  
(98) x x WR, RD
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BACnet PICS

FH: Regulator nişă de  
laborator

RR: Regulator de  
încăpere pentru aer de  
alimentare sau aer  
evacuat

TAM: Modul adaptor

RR cu RMF: Regulator  
de încăpere cu funcţie  
de management activ  
al încăperii

TAM cu RMF: Modul  
adaptor cu funcţie de  
management activ al  
încăperii

EC/SC: Regulator de aer  
evacuat sau regulator de  
aer de alimentare

  
 

Drepturi de acces:

RD: citire

WR: scriere

Obiecte valoare analogică
Obiecte valoare 

analogică
Obiecte valoare 

analogică
Unitate

Disponibil cu funcţia dispozitivului
Acces

Exemplu Denumire FH RR TAM RR  RMF TAM  
RMF EC/SC

20 VolOffset_P procent  
(98) x x WR, RD

21 SystemDevices
fără  

unitate  
(95)

x x x x x x RD

22¹⁾ VolflowExh l/s (87) x x x x x WR, RD
23¹⁾ VolflowSup l/s (87) x x x x x WR, RD

24²⁾ SC_SetPos procent  
(98) x WR, RD

25²⁾ SC_GetPos procent  
(98) x RD

26³⁾ DampPosMax_EC procent  
(98) x x x x x x RD

27³⁾ DampPosMin_EC procent  
(98) x x x x x x RD

28³⁾ DampPosMax_SC procent  
(98) x x x x x x RD

29³⁾ DampPosMin_SC procent  
(98) x x x x x x RD

30³⁾ DampPosMax_TS procent  
(98) x x x x x x RD

31³⁾ DampPosMin_TS procent  
(98) x x x x x x RD

¹⁾Suplimentar de la EM-BAC-MOD firmware V2 şi TCU3 firmware V3.*
²⁾Suplimentar de la EM-BAC-MOD firmware V2 şi TCU3 firmware V4.*
³⁾ Suplimentar de la EM-BAC-MOD firmware V3 şi TCU3 firmware V5.*
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BACnet PICS

FH: Regulator nişă de  
laborator

RR: Regulator de  
încăpere pentru aer de  
alimentare sau aer  
evacuat

TAM: Modul adaptor

RR cu RMF: Regulator  
de încăpere cu funcţie  
de management activ  
al încăperii

TAM cu RMF: Modul  
adaptor cu funcţie de  
management activ al  
încăperii

EC/SC: Regulator de aer  
evacuat sau regulator de  
aer de alimentare

  
 

Drepturi de acces:

RD: citire

WR: scriere

Obiecte cu valoare binară
Binary Value 

Objects
Binary Value 

Objects Disponibil cu funcţia dispozitivului
Acces

Exemplu Denumire FH RR TAM RR  
RMF

TAM  
RMF EC/SC

1 LocalAlarm (COVU) x x x x x x RD
2 SummaryAlarm (COVU) x x RD
3 PressAlarm (COVU) x x RD
4 ManOP_Disable x1 x x WR, RD
5 PressSetSel x x WR, RD
6¹⁾ DI1 x x x x x x RD
7¹⁾ DI2 x x x x x x RD
8¹⁾ DI3 x x x x x x RD
9¹⁾ DI4 x x x x x x RD
10¹⁾ DI5 x x x x x x RD
11¹⁾ DI6 x x x x x x RD
12¹⁾ DO1 x x x x x x RD
13¹⁾ DO2 x x x x x x RD
14¹⁾ DO3 x x x x x x RD
15¹⁾ DO4 x x x x x x RD
16¹⁾ DO5 x x x x x x RD
17¹⁾ DO6 x x x x x x RD
18²⁾ SC_Alarm x RD
19³⁾ DO1_Set x x x x x x WR, RD
20³⁾ DO2_Set x x x x x x WR, RD
21³⁾ DO3_Set x x x x x x WR, RD
22³⁾ DO4_Set x x x x x x WR, RD
23³⁾ DO5_Set x x x x x x WR, RD
24³⁾ DO6_Set x x x x x x WR, RD
25³⁾ DO1_SetByLocal x x x x x x RD
26³⁾ DO2_SetByLocal x x x x x x RD
27³⁾ DO3_SetByLocal x x x x x x RD
28³⁾ DO4_SetByLocal x x x x x x RD
29³⁾ DO5_SetByLocal x x x x x x RD
30³⁾ DO6_SetByLocal x x x x x x RD

1 numai pentru moduri de funcţionare selectate individual (funcţionare autonomă)
¹⁾Suplimentar de la EM-BAC-MOD firmware V2 şi TCU3 firmware V3.*
²⁾Suplimentar de la EM-BAC-MOD firmware V2 şi TCU3 firmware V4.*
³Suplimentar de la EM-BAC-MOD firmware V3 şi TCU3 firmware V5.*
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Aplicaţie
Modulul de extindere EM-BAC-MOD suportă  
următoarele funcţii de interfaţă pe un regulator  
EASYLAB TCU3 sau un modul adaptor TAM dacă  
protocolul Modbus a fost selectat:
– Modbus este un protocol de comunicaţie  

master-slave serial deschis care a devenit un  
standard de fabrică pentru industrie

– Master-ul (de ex. BMS central) poate adresa  un 
număr de slaves (Regulatoare de debit  
volumetric EASYLAB) şi utilizează funcţiile  
Modbus pentru a solicita informaţii de la puncte  
de date individuale

– Accesul la date se bazează pe registre de date  
numerotate pe care master-ul trebuie să le  
definească în vederea solicitării de date prin  
utilizarea funcţiilor Modbus

– Slave-ul răspunde fie prin returnarea  informaţiei 
solicitate sau un cod de excepţie  (eroare)

– Exemplu: Funcţia registrelor de intrare de citire  
(registrul nr. 3) returnează valoarea efectivă a  
debitului volumetric a regulatorului adresat

– Informaţiile generale pentru un dispozitiv  
Modbus pot fi citite prin utilizarea funcţiei  
Identificare dispozitiv citire.
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Descriere

Funcţii interfaţă Funcţii Modbus
Funcţia nr. Denumire Semnificaţie
1 (0x01) Citire Fire derulare Stări citire de 1 la 8 biţi conform listei de biţi
3 (0x03) Citire Registre reţinere Citire mai multe registre consecutive
4 (0x04) Citire Registre intrare Citire mai multe registre consecutive
5 (0x05) Scriere Fir derulare singular Stare de scriere a unui singur bit
6 (0x06) Scriere registru singular Scriere registru singular 
8 (0x08) Diagnostic Verificare Comunicaţie Modbus
16 (0x10) Scriere Registre multiple Scriere mai multe registre consecutive
43 (0x2B) Citire Identificare dispozitiv Citire date identificare pentru dispozitiv
14 (0x0E) Citire Identificare dispozitiv Citire date identificare pentru dispozitiv

Coduri excepţie
Coduri Denumire Semnificaţie
1 Cod funcţie nepermisă Cod de funcţie sau subfuncţie necunoscut
2 Adresă date nepermisă Adresă de registru nepermisă

3 Valoare date nepermisă Codificare inconsistentă pentru numărul de regiştri/ 
bytes, valoarea datelor

Sunt returnate coduri de excepţie (coduri de eroare) în cazul unei funcţii sau a unui
acces la regiştri  nevalabile.
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FH: Regulator nişă de  
laborator

RR: Regulator de  
încăpere pentru aer de  
alimentare sau aer  
evacuat

TAM: Modul adaptor

RR cu RMF: Regulator  
de încăpere cu funcţie  
de management activ  
al încăperii

TAM cu RMF: Modul  
adaptor cu funcţie de  
management activ al  
încăperii

EC/SC: Regulator de aer  
evacuat sau regulator de  
aer de alimentare

Drepturi de acces:

RD: citire

WR: scriere

Listă biţi pentru funcţiile Citire Fir derulare/Scriere Fir derulare singular
Bit Bit Disponibil cu funcţia dispozitivului

Acces
Nr. Denumire FH RR TAM RR-RMF TAM- 

RMF EC/SC

0 ManOP_Disable x1 x x WR
1 PressSetSel x x WR
2 Local Alarm x x x x x x RD
3 SummaryAlarm x x RD
4 PressAlarm x x RD
5¹⁾ SC_SetlockHighPrio x WR
6¹⁾ SC_GetLockHighPrio x RD
7¹⁾ SC_Alarm x RD

Biţii sunt citiţi cu funcţia 1 (RD) sau scrişi cu funcţia 5 (WR).
1 numai pentru moduri de funcţionare selectate individual (funcţionare autonomă)
¹⁾Suplimentar de la EM-BAC-MOD firmware V2 şi TCU3 firmware V4.*
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FH: Regulator nişă de  
laborator

RR: Regulator de  
încăpere pentru aer de  
alimentare sau aer  
evacuat

TAM: Modul adaptor

RR cu RMF: Regulator  
de încăpere cu funcţie  
de management activ  
al încăperii

TAM cu RMF: Modul  
adaptor cu funcţie de  
management activ al  
încăperii

EC/SC: Regulator de aer  
evacuat sau regulator de  
aer de alimentare

Drepturi de acces:

RD: citire

WR: scriere

Listă regiştri pentru funcţiile Read***Registers (Citire regiştri) 
şi Write***Registers (Scriere  regiştri)
Registru Registru Disponibil cu funcţia dispozitivului

Acces
Nr. Denumire FH RR TAM RR-RMF TAM- 

RMF EC/SC

0 Mod x1   x x WR
1 ManOP_Disable x1   x x WR
2 ModeAct x x  x  x RD
3 VolflowAct x x  x  x RD
4 VolflowSet x x  x  x RD
5 VelocityAct x     RD
6 VelocitySet x     RD
7 VolTotalExh x x x x x x RD
8 VolTotalSup x x x x x x RD
9 VolOffset_T    x x WR
10 VolOffset_P    x x WR
11 PressAct    x x RD
12 PressSet    x x RD
13 PressSetSel    x x WR
14 DampPos x x  x  x RD
15 DampPosMax_FH - Value x x x x x x RD
16 DampPosMax_FH - Status x x x x x x RD
17 DampPosMin_FH - Value x x x x x x RD
18 DampPosMin_FH - Status x x x x x x RD
19 DampPosMax_RE - Value x x x x x x RD
20 DampPosMax_RE - Status x x x x x x RD
21 DampPosMin_RE - Value x x x x x x RD
22 DampPosMin_RE - Status x x x x x x RD
23 DampPosMax_TE - Value x x x x x x RD
24 DampPosMax_TE - Status x x x x x x RD
25 DampPosMin_TE - Value x x x x x x RD
26 DampPosMin_TE - Status x x x x x x RD
27 DampPosMax_RS - Value x x x x x x RD
28 DampPosMax_RS - Status x x x x x x RD
29 DampPosMin_RS - Value x x x x x x RD
30 DampPosMin_RS - Status x x x x x x RD
31 LocalAlarm x x x x x x RD
32 SummaryAlarm    x x RD
33 PressAlarm    x x RD
34 WireSensorPos x     RD
35 SwitchPos x     RD
36 RoomModeAct    x x RD
37 SystemDevices x x x x x x RD
38¹⁾ SunBlind    x x WR
39¹⁾ StateDI x x x x x x RD
40¹⁾ StateDO x x x x x x RD
41¹⁾ VolflowExh x x x x x WR
42¹⁾ VolflowSup x x x x x WR
43²⁾ SC_SetLockHighPrio x WR
44²⁾ SC_GetLockHighPrio x RD
45²⁾ SC_SetPos - Value x WR
46²⁾ SC_SetPos - Status x WR
47²⁾ SC_GetPos x RD
48²⁾ SC_Alarm x RD

1 numai pentru moduri de funcţionare selectate individual (funcţionare autonomă)
¹⁾Suplimentar de la EM-BAC-MOD firmware V2 şi TCU3 firmware V3.*
²⁾Suplimentar de la EM-BAC-MOD firmware V2 şi TCU3 firmware V4.*
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FH: Regulator nişă de  
laborator

RR: Regulator de  
încăpere pentru aer de  
alimentare sau aer  
evacuat

TAM: Modul adaptor

RR cu RMF: Regulator  
de încăpere cu funcţie  
de management activ  
al încăperii

TAM cu RMF: Modul  
adaptor cu funcţie de  
management activ al  
încăperii

EC/SC: Regulator de aer  
evacuat sau regulator de  
aer de alimentare

Drepturi de acces:

RD: citire

WR: scriere

Listă regiştri pentru funcţiile Read***Registers (Citire regiştri) şi Write***Registers (Scriere  
regiştri)
Registru Registru Disponibil cu funcţia dispozitivului

Acces
Nr. Denumire FH RR TAM RR-RMF TAM- 

RMF EC/SC

49³⁾ DampPosMax_EC - Value x x x x x x RD
50³⁾ DampPosMax_EC - Status x x x x x x RD
51³⁾ DampPosMin_EC - Value x x x x x x RD
52³⁾ DampPosMin_EC - Status x x x x x x RD
53³⁾ DampPosMax_SC - Value x x x x x x RD
54³⁾ DampPosMax_SC - Status x x x x x x RD
55³⁾ DampPosMin_SC - Value x x x x x x RD
56³⁾ DampPosMin_SC - Status x x x x x x RD
57³⁾ DampPosMax_TS - Value x x x x x x RD
58³⁾ DampPosMax_TS - Status x x x x x x RD
59³⁾ DampPosMin_TS - Value x x x x x x RD
60³⁾ DampPosMin_TS - Status x x x x x x RD
61³⁾ DO_Set x x x x x x WR
62³⁾ DO_SetByLocal x x x x x x RD

³Suplimentar de la EM-BAC-MOD firmware V3 şi TCU3 firmware V5.*
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Puncte date – descriere detaliată
În continuare este o descriere detaliată a  
informaţiilor pe care le furnizează fiecare punct de  
date; variabilele de intrare şi variabilele de ieşire  
sunt descrise separat:
– Numele punctului de date
– Accesul privit dinspre BMS central
– WR – Implicite pentru regulatorul de debit  

volumetric sau încăpere, de la BMS central
– RD – date furnizate de regulatorul de debit  

volumetric sau încăpere

– Lista funcţiilor echipamentelor regulatoarelor  
de debit volumetric pentru care este disponibilă  
variabila

– Unitatea de măsură (se aplică numai la  
obiectele BACnet de tip Obiect cu valoare  
analogică)

– Funcţia şi valorile funcţionale speciale cu  
semnificaţiile lor

– Accesul la punctul de date printr-un obiect  
BACnet sau registru Modbus

 

Mod
Acces BMS: WR
Funcţiile dispozitivului : FH, RR cu RMF, TAM cu  
RMF

Funcţionare
– FH: Setare implicită mod de funcţionare pentru  

un singur regulator de nişă de laborator numai  
cu setare implicită mod de funcţionare  
individual (funcţionare autonomă)

– RMF: Setare implicită mod de funcţionare  
pentru întreaga încăpere EASYLAB

– Conectarea valabilă a unei variabile de intrare  
conduce la o setare implicită valabilă a modului  
de funcţionare prin BACnet sau Modbus

– Conectarea nevalabilă a unei variabile de  
intrare sau eşuarea unei setări implicite a  
modului de funcţionare conduce la nici o setare  
a unui mod de funcţionare implicit pentru  
EASYLAB

– Care mod de funcţionare este utilizat depinde  
de opţiunile implicite disponibile pe regulator

Valori funcţionale (BACnet / Modbus)
– 1/0 = Fără implicit: BMS central nu aplică un  

mod de funcţionare implicit pentru regulator  
sau încăpere. Modul de funcţionare este seztat  
local, de ex. pe panoul de comandă al  
încăperii, pe panoul de comandă a nişei de  
laborator sau prin utilizarea contactelor de  
comutare. Dacă modul de funcţionare nu este  
setat local, regulatorul activează modul  
standard.

– 2/1 = Regim standard: Funcţionare normală pe  
timpul zilei (în Germania: în mod normal  
conform DIN 1946, partea 7, 25 m³/h aer  
evacuat per m² zona de suprafaţă utilă  
principală)

– 3/2 = Regim redus: Mod scăzut în comparaţie  
cu modul standard de ex. setare timp de  
noapte

– 4/3 = Regim majorat: Mod crescut în  
comparaţie cu modul standard, de ex. în caz  de 
urgenţă

– 5/4 = Oprire: Închiderea regulatorului de debit  
volumetric, de ex pentru economisirea energiei  
în timpul nopţii sau pentru închiderea completă  
a sistemului.

– 6/5 = Poziţia DESCHIS: Poziţia deschisă a  
regulatorului de debit volumetric

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare stări multiple –  

Instanţa 2
– Modbus: Registrul 0

ManOp_Disable
Acces BMS: WR
Funcţiile dispozitivului : FH, RR cu RMF, TAM cu  
RMF

Funcţionare
– Activare/dezactivare comandă manuală
– La activarea comenzii manuale, apare simbolul  

corespunzător pe panourile de comandă
– Pentru informaţii suplimentare consultaţi  

manualul de proiectare EASYLAB.
– FH: Setare implicită mod de funcţionare pentru  

un regulator de nişă de laborator, numai cu  
setare implicită mod de funcţionare individual  
(funcţionare autonomă)

– RMF: Setare implicită mod de funcţionare  
pentru întreaga încăpere EASYLAB

Valori funcţionale
– 0: Comanda manuală a fost activată pe panoul  

de comandă; Modurile de funcţionare implicite  
setate pe DI devin prioritare faţă de implicitele  
BACnet sau Modbus.

– 1: Comanda manuală a fost dezactivată de pe  
panoul de comandă; Setările implicite de mod  
de funcţionare de la BACnet sau Modbus au  
prioritatea cea mai ridicată

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare binară – Instanţa 4
– Modbus: Listă biţi – bitul 0 sau registrul 1

VolOffset_T
Acces BMS: WR
Funcţiile dispozitivului: RR cu RMF, TAM cu RMF
Unitate/domeniu valori: BACnet: valoare  
procentuală creşteri 0,5 %; Modbus: 0 – 200 (200  
corespunde la 100 %)

Funcţionare
– Semnalizarea unei schimbări externe a  

punctului setat al debitului volumetric, de ex.  
pentru corectarea ratei de schimbare a aerului  
în încăpere sau pentru reglajul extern al  
temperaturii

– Semnalul de schimbare este transferat ca  
valoare procentuală a domeniului de  schimbare 
a debitului volumetric de aer care a  fost 
configurat în regulator

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare analogică – Instanţa 19
– Modbus: Registrul 9
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Descriere

Variabile de intrare

FH: Regulator nişă de  
laborator

RR: Regulator de  
încăpere pentru aer de  
alimentare sau aer  
evacuat

TAM: Modul adaptor

RR cu RMF: Regulator  
de încăpere cu funcţie  
de management activ  
al încăperii

TAM cu RMF: Modul  
adaptor cu funcţie de  
management activ al  
încăperii

EC/SC: Regulator de aer  
evacuat sau regulator de  
aer de alimentare

Drepturi de acces:

RD: citire

WR: scriere

12/2015 – DE/ro



Module de extindere
Detalii EM-BAC-MOD

2

VolOffset_P
Acces BMS: WR
Funcţiile dispozitivului: RR cu RMF, TAM cu RMF
Unitate/domeniu valori: BACnet: valoare  
procentuală creşteri 0,5 %; Modbus: 0 – 200 (200  
corespunde la 100 %)

Funcţionare
– Semnalizarea schimbării punctului setat a  

debitului pentru comanda presiunii diferenţiale  
externe

– Semnalul de schimbare este transferat ca  
valoare procentuală a domeniului de  schimbare 
a debitului volumetric de aer care a  fost 
configurat în regulator

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare analogică – Instanţa 20
– Modbus: Registrul 10

PressSetSel
Acces BMS: WR
Funcţiile dispozitivului: RR cu RMF, TAM cu RMF

Funcţionare
– Dacă este activ reglajul presiunii în încăpere al  

sistemului EASYLAB, aceasta este intrarea  
pentru comutare între două valori de puncte  
setate ale presiunii diferenţiale care sunt  
depozitate în funcţia de management al  
încăperii

Valori funcţionale
– 0: Utilizează Punct setat presiune diferenţială 1
– 1: Utilizează Punct setat presiune diferenţială 2

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare binară – Instanţa 5
– Modbus: Listă biţi – bitul 1 sau registrul 13

VolflowExh
Acces BMS: WR
Funcţiile dispozitivului: FH, RR, TAM, RR cu RMF,  
TAM cu RMF
Unitate: l/s

Funcţionare
– Integrarea debitului de aer evacuat în bilanţul  

încăperii al sistemului EASYLAB
– Acest debit volumetric implicit este considerat  

pentru toate calculele de debite volumetrice  
(valori de bilanţ şi punct setat)

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare analogică – Instanţa 22
– Modbus: Registrul 41

VolflowSup
Acces BMS: WR
Funcţiile dispozitivului: FH, RR, TAM, RR cu RMF,  
TAM cu RMF
Unitate: l/s

Funcţionare
– Integrarea debitului de aer de alimentare în  

bilanţul încăperii al sistemului EASYLAB
– Acest debit volumetric implicit este considerat  

pentru toate calculele de debite volumetrice  
(valori de bilanţ şi punct setat)

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare analogică – Instanţa 23
– Modbus: Registrul 42

Sunblind
Acces BMS: WR
Funcţiile dispozitivului: RR cu RMF, TAM cu RMF

Funcţionare
– Semnal de intrare de reglaj pentru parasolare/ 

ecrane, conectat la regulator sau modulul  
adaptor

– Se utilizează ieşirile de comutare DO5 şi DO6
– Acest BACnet sau Modbus implicit este  

prioritar faţă de orice alte implicite de la panoul  
de comandă local al încăperii

Punct de date
BACnet: Obiect valoare stări multiple – Instanţa 6
– 1 = Fără implicit
– 2 = Închidere ecrane (activează ieşirea de  

comutare DO6)
– 3 = Deschidere ecrane (activează ieşirea de  

comutare DO5)
Modbus: Registrul 38
– 0 = Închidere ecrane
– 1 = Deschidere ecrane
– 0xFF = Fără implicit

Mod COVU (numai BACnet)
Acces BMS: WR
Funcţiile dispozitivului: FH, RR, TAM, RR cu RMF,  
TAM cu RMF, EC/SC

Funcţionare
– Funcţia de reglaj BACnet utilizată pentru a  

indica cum trebuie trimise Notificările de  
Schimbare valoare nesolicitate (COVU), care  
sunt utilizate pentru a marca unele Obiecte cu  
valoare binară

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare stări multiple –  

Instanţa 1
– 1 = nici o transmisie
– 2 = transmisie locală (numai local în reţeaua  

MS/TP a EM-BAC-MOD)
– 3 = transmisie globală (în toate reţelele)
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SC_SetLockHighPrio
Acces BMS: WR
Funcţia dispozitivului: FH

Funcţionare
– Închidere şi blocare cadru culisant, prioritate  

înaltă
– Cadrul culisant este închis şi blocat
– Funcţia este disponibilă numai cu dispozitivul  

automat cu cadru culisant TROX

Valori funcţionale (BACnet / Modbus)
– 1 / 0 = Re-activare operare cadru culisant
– 2 / 1 = Iniţiază închiderea şi blocarea cadrului  

culisant

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare stări multiple –  

Instanţa 7
– Modbus: Listă biţi – bitul 5 sau registrul 43

SC_SetPos
Acces BMS: WR
Funcţia dispozitivului: FH

Funcţionare
– Setare implicită pentru BMS central: Închidere  

cadru culisant
– Cadrul culisant este închis
– Funcţia este disponibilă numai cu dispozitivul  

automat cu cadru culisant TROX

Valori funcţionale
BACnet:
– 0 = fără închidere
– 1 = iniţiere închidere
Modbus:
– 0 = fără închidere
– 200 = iniţiere închidere

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare analogică – Instanţa 24
– Modbus: Registrul 45 (valoare) şi registrul 46  

(stare eveniment)

DO1_Set ... DO6_Set (BACnet) / DO_Set  
(Modbus)
Acces BMS: WR
Funcţiile dispozitivului: FH, RR, TAM, RR cu RMF,  
TAM cu RMF, EC/SC

Funcţionare
– Semnal de intrare de reglaj pentru ieşirile  

digitale neutilizate DO1 … DO6 ale  
regulatorului sau modulului adaptor

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare binară – Instanţa 19  

(DO1_Set) … Instanţa 24 (DO6_Set), 0 = ieşire  
inactivă, 1 = ieşire activă

– Modbus: Registrul 61 - bitul 0 (DO1_Set) …  
bitul 5 (DO6_Set), bit nesetat = ieşire inactivă,  
bit setat = ieşire activă

 

ModeAct
Acces BMS: RD
Funcţiile dispozitivului: FH, RR, RR cu RMF, EC/ 
SC

Funcţionare
– Ieşire a modului de funcţionare pentru  

regulatorul de debit volumetric
– Pentru informaţii suplimentare privind fiecare  

mod de funcţionare vezi descrierea Variabilei  
de intrare de mod

Valori funcţionale (BACnet / Modbus)
– 1/0 = Fără implicit
– 2/1 = Mod standard
– 3/2 = Regim redus
– 4/3 = Regim majorat
– 5/4 = Închidere
– 6/5 = Poziţia DESCHIS

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare stări multiple –  

Instanţa 3
– Modbus: Registrul 2

RoomModeAct
Acces BMS: RD
Funcţiile dispozitivului: RR cu RMF, TAM cu RMF

Funcţionare
– Ieşirea modului de funcţionare a încăperii
– Pentru informaţii suplimentare privind fiecare  

mod de funcţionare vezi descrierea Variabilei  
de intrare de mod

Valori funcţionale (BACnet / Modbus)
– 1/0 = Fără implicit
– 2/1 = Mod standard
– 3/2 = Regim redus
– 4/3 = Regim majorat
– 5/4 = Închidere
– 6/5 = Poziţia DESCHIS

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare stări multiple –  

Instanţa 4
– Modbus: Registrul 36

VolflowSet
Acces BMS: RD
Funcţiile dispozitivului: FH, RR, RR cu RMF, EC/ 
SC
Unitate: l/s

Funcţionare
– Ieşirea valorii punctului setat a debitului  

volumetric de la regulatorul de debit volumetric

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare analogică – Instanţa 1
– Modbus: Registrul 4
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Variabile de ieşire

FH: Regulator nişă de  
laborator

RR: Regulator de  
încăpere pentru aer de  
alimentare sau aer  
evacuat

TAM: Modul adaptor

RR cu RMF: Regulator  
de încăpere cu funcţie  
de management activ  
al încăperii

TAM cu RMF: Modul  
adaptor cu funcţie de  
management activ al  
încăperii

EC/SC: Regulator de aer  
evacuat sau regulator de  
aer de alimentare

Drepturi de acces:

RD: citire
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VolflowAct
Acces BMS: RD
Funcţiile dispozitivului: FH, RR, RR cu RMF, EC/ 
SC
Unitate: l/s

Funcţionare
– Ieşirea valorii efective a debitului volumetric de  

la regulatorul de debit volumetric

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare analogică – Instanţa 2
– Modbus: Registrul 3

VolTotalExh
Acces BMS: RD
Funcţiile dispozitivului: FH, RR, TAM, RR cu RMF,  
TAM cu RMF, EC/SC
Unitate: l/s

Funcţionare
– Ieşirea debitului volumetric de aer evacuat total  

a unei încăperi EASYLAB
– Acesta include debitele volumetrice de aer  

evacuat ale tuturor nişelor de laborator şi  
regulatoarelor de aer evacuat, precum şi  
debitele volumetrice de aer evacuat  
suplimentare (constante şi variabile) de la alte  
regulatoare.

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare analogică – Instanţa 3
– Modbus: Registrul 7

VolTotalSup
Acces BMS: RD
Funcţiile dispozitivului: FH, RR, TAM, RR cu RMF,  
TAM cu RMF, EC/SC
Unitate: l/s

Funcţionare
– Ieşirea debitului de aer de alimentare total a  

unei încăperi EASYLAB
– Acesta include debitele volumetrice de aer de  

alimentare de la toate regulatoarele de  
alimentare aer, precum şi debitele volumetrice  
de aer de alimentare suplimentare (constante  
şi variabile)

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare analogică – Instanţa 4
– Modbus: Registrul 8

VelocitySet
Acces BMS: RD
Funcţia dispozitivului: FH
Unitate: m/s

Funcţionare
– Ieşirea valorii punctului setat al vitezei la  

secţiunea frontală dacă regulatorul de nişă de  
laborator este echipat cu un traductor de viteză  
la secţiunea frontală (FH-VS)

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare analogică – Instanţa 7
– Modbus: Registrul 6

VelocityAct
Acces BMS: RD
Funcţia dispozitivului: FH
Unitate: m/s

Funcţionare
– Ieşirea valorii efective a vitezei la secţiunea  

frontală dacă regulatorul de nişă de laborator  
este echipat cu un traductor de viteză la  
secţiunea frontală (FH-VS)

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare analogică – Instanţa 8
– Modbus: Registrul 5

WireSensorPos
Acces BMS: RD
Funcţia dispozitivului: FH
Unitate/domeniu valori: BACnet: valoare  
procentuală creşteri 0,5 %; Modbus: 0 – 200 (200  
corespunde la 100 %)

Funcţionare
– Ieşirea poziţiei cadrului culisant al nişei de  

laborator ca valoare procentuală între poziţia  
închisă (0 %) şi poziţia deschisă (100 %) dacă  
regulatorul nişei de laborator este echipat cu  
un senzor de distanţă pentru cadrul culisant  
(FH-DS, FH-DV)

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare analogică – Instanţa 9
– Modbus: Registrul 34

SwitchPos
Acces BMS: RD
Funcţia dispozitivului: FH

Funcţionare
– Ieşirea pasului de comutare curent al nişei de  

laborator ca valoare numerică dacă regulatorul  
nişei de laborator este echipat cu contacte de  
comutare pentru reglaj în 2 puncte sau 3  
puncte (FH-2P, FH-3P)

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare stări multiple –  

Instanţa 5 (1 = stare nevalabilă; 2 = pas  
comutare 1; 3 = pas comutare 2; 4 = pas  
comutare 3)

– Modbus: Registrul 35 (0 = stare nevalabilă; 1 =  
pas comutare 1; 2 = pas comutare 2; 3 = pas  
comutare 3)

PressSet
Acces BMS: RD
Funcţiile dispozitivului: RR cu RMF, TAM cu RMF
Unitate: Pa

Funcţionare
– Ieşirea valorii punctului setat al presiunii  

diferenţiale în cadrul sistemului EASYLAB

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare analogică – Instanţa 5
– Modbus: Registrul 12
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PressAct
Acces BMS: RD
Funcţiile dispozitivului: RR cu RMF, TAM cu RMF
Unitate: Pa

Funcţionare
– Ieşirea valorii efective a presiunii diferenţiale în  

cadrul sistemului EASYLAB
– Valoarea efectivă este înregistrată de către un  

traductor de presiune diferenţială conectat la  
RR cu RMF sau la TAM cu RMF

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare analogică – Instanţa 6
– Modbus: Registrul 11

LocalAlarm
Acces BMS: RD
Funcţiile dispozitivului: FH, RR, TAM, RR cu RMF,  
TAM cu RMF, EC/SC

Funcţionare
– Ieşirea unei alarme locale pentru un regulator  

al nişei de laborator, regulator de aer evacuat ,  
regulator de alimentare aer, regulator de  
cameră sau TAM

– Condiţiile alarmei pot fi definite utilizând  
programul de configurare EasyConnect

Valori funcţionale
– 0 = Fără alarmă locală
– 1 = Alarmă locală

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare binară – Instanţa 1  

(BIBBS-DS-COVU-B Raportare schimbare  
valoare)

– Modbus: Listă biţi - bitul 2 sau registrul 31

SummaryAlarm
Acces BMS: RD
Funcţiile dispozitivului: RR cu RMF, TAM cu RMF

Funcţionare
– Ieşirea unei alarme centralizate
– Un semnal de alarmă este generat când un  

regulator emite o alarmă sau un mesaj de  
defecţiune.

– Condiţiile alarmei pot fi definite utilizând  
programul de configurare EasyConnect

– Configurare standard: alarmă debit de aer  
volumetric

Valori funcţionale
– 0 = Fără alarmă centralizată
– 1 = Alarmă centralizată

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare binară – Instanţa 2  

(BIBBS-DS-COVU-B Raportare schimbare  
valoare)

– Modbus: Listă biţi - bitul 3 sau registrul 32

PressAlarm
Acces BMS: RD
Funcţiile dispozitivului: RR cu RMF, TAM cu RMF

Funcţionare
– Ieşirea unei alarme de presiune în încăpere  

când este activ reglajul presiunii în încăpere
– Condiţiile alarmei pot fi definite utilizând  

programul de configurare EasyConnect

Valori funcţionale
– 0 = Fără alarmă presiune diferenţială
– 1 = Alarmă presiune diferenţială

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare binară – Instanţa 3  

(BIBBS-DS-COVU-B Raportare schimbare  
valoare)

– Modbus: Listă biţi - bitul 4 sau registrul 33

SC_GetLockHighPrio
Acces BMS: RD
Funcţia dispozitivului: FH

Funcţionare
– Semnal, cadrul culisant a fost închis, prioritate  

înaltă
– Semnal că a fost închis şi blocat cadrul culisant
– Funcţia este disponibilă numai cu dispozitivul  

automat cu cadru culisant TROX

Valori funcţionale (BACnet / Modbus)
– 1 / 0 = Este posibilă operarea cadrului culisant
– 2 / 1 = Cadrul culisant este închis şi blocat

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare stări multiple –  

Instanţa 8
– Modbus: Listă biţi - bitul 6 sau registrul 44

SC_GetPos
Acces BMS: RD
Funcţia dispozitivului: FH

Funcţionare
– Semnalează poziţia cadrului culisant
– Indică dacă este deschis sau închis cadrul  

culisant
– Funcţia este disponibilă numai cu dispozitivul  

automat cu cadru culisant TROX

Valori funcţionale
– 0 = Cadrul culisant închis
– 1 = Cadrul culisant deschis

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare analogică – Instanţa 25
– Modbus: Registrul 47
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SC_Alarm
Acces BMS: RD
Funcţia dispozitivului: FH

Funcţionare
– Ieşire pentru semnal dispozitiv automat cu  

cadru culisant
– Semnalul este generat când există o problemă  

cu dispozitivul automat cu cadru culisant

Valori funcţionale
– 0 = Fără alarmă
– 1 = Alarmă

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare binară – Instanţa 18
– Modbus: Listă biţi - bitul 7 sau registrul 48

SystemDevices
Acces BMS: RD
Funcţiile dispozitivului: FH, RR, TAM, RR cu RMF,  
TAM cu RMF, EC/SC

Funcţionare
– Numărul componentelor sistemului EASYLAB  

identificat

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare analogică – Instanţa 21
– Modbus: Registrul 37

DI1 ... DI6 (BACnet) / StateDI (Modbus)
Acces BMS: RD
Funcţiile dispozitivului: FH, RR, TAM, RR cu RMF,  
TAM cu RMF, EC/SC

Funcţionare
– Stările intrărilor digitale DI1 … DI6 ale  

regulatorului sau modulului adaptor

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare binară – Instanţa 6  

(DI1) … Instanţa 11 (DI6), 0 = activ, 1 = inactiv
– Modbus: Registrul 39 – bitul 0 (DI1) … bitul 5  

(DI6), bit nesetat = inactiv, bit setat = activ

DO1 ... DO6 (BACnet) / StateDO (Modbus)
Acces BMS: RD
Funcţiile dispozitivului: FH, RR, TAM, RR cu RMF,  
TAM cu RMF, EC/SC

Funcţionare
– Stările ieşirilor digitale DO1 … DO6 ale  

regulatorului sau modulului adaptor

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare binară – Instanţa 12  

(DO1) … Instanţa 17 (DO6), 0 = ieşire inactivă,  
1 = ieşire activă

– Modbus: Registrul 40 - bitul 0 (DO1) … bitul 5  
(DO6), bit nesetat = ieşire inactivă, bit setat =  
ieşire activă

DO1_SetByLocal ... DO6_SetBylocal (BACnet)  
/ DO_SetByLocal (Modbus)
Acces BMS: RD
Funcţiile dispozitivului: FH, RR, TAM, RR cu RMF,  
TAM cu RMF, EC/SC

Funcţionare
– Reacţie de la regulator privind comutare  

ieşirilor DO1 … DO6 folosită de către regulator  
sau modulul adaptor

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare binară – Instanţa 25  

(DO1_SetbyLocal) … Instanţa 30  (DO6_
SetbyLocal), 0 = ieşire inactivă, 1 =  ieşire activă

– Modbus: Registrul 62 - bitul 0 (DO1_Set) …  
bitul 5 (DO6_Set), bit nesetat = ieşire inactivă,  
bit setat = ieşire activă

Citire Identificare dispozitiv (numai Modbus)
Acces BMS: RD
Funcţiile dispozitivului: FH, RR, TAM, RR cu RMF,  
TAM cu RMF, EC/SC

Funcţionare
– Furnizează informaţii de stare pentru dispozitiv  

Modbus

Punct de date
BACnet : vezi descrierea Obiectului dispozitiv
– Modbus: Răspuns dispozitiv
– Byte 0: Adresă Slave 1-99
– Byte 1: Cod funcţie 0x2B
– Byte 2: Tip MEI 0x0E
– Byte 3: ID Dispozitiv citire Cod 0x01
– Byte 4: Nivel conformitate 0x01
– Byte 5: Urmează mai multe 0x00
– Byte 6: ID Obiectul următor 0x00
– Byte 7: Număr obiecte 0x03
– Byte 8: ID: Nume vânzător 0x00
– Byte 9: Lungime obiect 9
– Byte 10-18: Valoare obiect "TROX GmbH"
– Byte 19 ID: Cod produs 0x01
– Byte 20: Lungime obiect 23
– Byte 21-43: Valoare obiect "EM-BAC-MOD -  

EASYLAB"
– Byte 44 ID: Revizie MajMin 0x02
– Byte 45: Lungime obiect 4
– Byte 46-49: Valoare obiect "V3.0"

DampPos
Acces BMS: RD
Funcţiile dispozitivului: FH, RR, RR cu RMF, EC/ 
SC
Unitate/domeniu valori: BACnet: valoare  
procentuală creşteri 0,5 %; Modbus: 0 – 200 (200  
corespunde la 100 %)

Funcţionare
– Ieşirea poziţiei lamelei clapetei¹

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare analogică – Instanţa 10
– Modbus: Registrul 14
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DampPosMax_FH
Acces BMS: RD
Funcţiile dispozitivului: FH, RR, TAM, RR cu RMF,  
TAM cu RMF, EC/SC
Unitate/domeniu valori: BACnet: valoare  
procentuală creşteri 0,5 %; Modbus: 0 – 200 (200  
corespunde la 100 %)

Funcţionare
– Ieşirea poziţiei lamelei clapetei a regulatorului  

nişei de laborator cu lamela clapetei deschisă  
cel mai mult 1, 2, 4

– Pentru evaluarea poziţiilor lamelelor clapetelor  
în sisteme separate de evacuare a aerului  
(2 ventilatoare), de exemplu aer extras din nişă  
de laborator şi aer extras din încăpere

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare analogică – Instanţa 11  

– valoare şi stare eveniment
– Modbus: Registrul 15 (valoare) şi registrul 16  

(stare eveniment)

DampPosMin_FH
Acces BMS: RD
Funcţiile dispozitivului: FH, RR, TAM, RR cu RMF,  
TAM cu RMF, EC/SC
Unitate/domeniu valori: BACnet: valoare  
procentuală creşteri 0,5 %; Modbus: 0 – 200 (200  
corespunde la 100 %)

Funcţionare
– Ieşirea poziţiei lamelei clapetei a regulatorului  

nişei de laborator cu lamela clapetei deschisă  
cel mai puţin 1, 2, 5

– Pentru evaluarea poziţiilor lamelelor clapetelor  
în sisteme separate de evacuare a aerului  
(2 ventilatoare), de exemplu aer extras din nişă  
de laborator şi aer extras din încăpere

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare analogică – Instanţa 12  

– valoare şi stare eveniment
– Modbus: Registrul 17 (valoare) şi registrul 18  

(stare eveniment)

DampPosMax_RE
Acces BMS: RD
Funcţiile dispozitivului: FH, RR, TAM, RR cu RMF,  
TAM cu RMF, EC/SC
Unitate/domeniu valori: BACnet: valoare  
procentuală creşteri 0,5 %; Modbus: 0 – 200 (200  
corespunde la 100 %)

Funcţionare
– Ieşirea poziţiei lamelei clapetei a regulatorului  

aerului evacuat din încăpere cu lamela clapetei  
deschisă cel mai mult 1, 2, 4

– Pentru evaluarea poziţiilor lamelelor clapetelor  
în sisteme separate de evacuare a aerului  
(2 ventilatoare), de exemplu aer extras din nişă  
de laborator şi aer extras din încăpere

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare analogică – Instanţa 13  

– valoare şi stare eveniment
– Modbus: Registrul 19 (valoare) şi registrul 20  

(stare eveniment)

DampPosMin_RE
Acces BMS: RD
Funcţiile dispozitivului: FH, RR, TAM, RR cu RMF,  
TAM cu RMF, EC/SC
Unitate/domeniu valori: BACnet: valoare  
procentuală creşteri 0,5 %; Modbus: 0 – 200 (200  
corespunde la 100 %)

Funcţionare
– Ieşirea poziţiei lamelei clapetei a regulatorului  

aerului evacuat din încăpere cu lamela clapetei  
deschisă cel mai puţin 1, 2, 5

– Pentru evaluarea poziţiilor lamelelor clapetelor  
în sisteme separate de evacuare a aerului  
(2 ventilatoare), de exemplu aer extras din nişă  
de laborator şi aer extras din încăpere

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare analogică – Instanţa 14  

– valoare şi stare eveniment
– Modbus: Registrul 21 (valoare) şi registrul 22  

(stare eveniment)

DampPosMax_TE
Acces BMS: RD
Funcţiile dispozitivului: FH, RR, TAM, RR cu RMF,  
TAM cu RMF, EC/SC
Unitate/domeniu valori: BACnet: valoare  
procentuală creşteri 0,5 %; Modbus: 0 – 200 (200  
corespunde la 100 %)

Funcţionare
– Ieşirea poziţiei lamelei clapetei a regulatorului  

nişei de laborator, a aerului evacuat sau a  
aerului evacuat din încăpere cu lamela clapetei  
deschisă cel mai mult 1, 3, 4

– Pentru evaluarea poziţiilor lamelelor clapetelor  
în sistemul de evacuare a aerului (1 ventilator)  
pentru nişă de laborator şi aer evacuat din  
încăpere

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare analogică – Instanţa 15  

– valoare şi stare eveniment
– Modbus: Registrul 23 (valoare) şi registrul 24  

(stare eveniment)

DampPosMin_TE
Acces BMS: RD
Funcţiile dispozitivului: FH, RR, TAM, RR cu RMF,  
TAM cu RMF, EC/SC
Unitate/domeniu valori: BACnet: valoare  
procentuală creşteri 0,5 %; Modbus: 0 – 200 (200  
corespunde la 100 %)

Funcţionare
– Ieşirea poziţiei lamelei clapetei a regulatorului  

nişei de laborator, a aerului evacuat sau a  
aerului evacuat din încăpere cu lamela clapetei  
deschisă cel mai puţin 1, 3, 5

– Pentru evaluarea poziţiilor lamelelor clapetelor  
în sistemul de evacuare a aerului (1 ventilator)  
pentru nişă de laborator şi aer evacuat din  
încăpere

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare analogică – Instanţa 16  

– valoare şi stare eveniment
– Modbus: Registrul 25 (valoare) şi registrul 26  

(stare eveniment)
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DampPosMax_RS
Acces BMS: RD
Funcţiile dispozitivului: FH, RR, TAM, RR cu RMF,  
TAM cu RMF, EC/SC
Unitate/domeniu valori: BACnet: valoare  
procentuală creşteri 0,5 %; Modbus: 0 – 200 (200  
corespunde la 100 %)

Funcţionare
– Ieşirea poziţiei lamelei clapetei a regulatorului  

aerului de alimentare în încăpere cu lamela  
clapetei deschisă cel mai mult 1, 4

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare analogică – Instanţa 17  

– valoare şi stare eveniment
– Modbus: Registrul 27 (valoare) şi registrul 28  

(stare eveniment)

DampPosMin_RS
Acces BMS: RD
Funcţiile dispozitivului: FH, RR, TAM, RR cu RMF,  
TAM cu RMF, EC/SC
Unitate/domeniu valori: BACnet: valoare  
procentuală creşteri 0,5 %; Modbus: 0 – 200 (200  
corespunde la 100 %)

Funcţionare
– Ieşirea poziţiei lamelei clapetei a regulatorului  

aerului de alimentare în încăpere cu lamela  
clapetei deschisă cel mai puţin 1, 5

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare analogică – Instanţa 18  

– valoare şi stare eveniment
– Modbus: Registrul 29 (valoare) şi registrul 30  

(stare eveniment)

DampPosMax_EC
Acces BMS: RD
Funcţiile dispozitivului: FH, RR, TAM, RR cu RMF,  
TAM cu RMF, EC/SC
Unitate/domeniu valori: BACnet: valoare  
procentuală creşteri 0,5 %; Modbus: 0 – 200 (200  
corespunde la 100 %)

Funcţionare
– Ieşirea poziţiei lamelei clapetei a regulatorului  

aerului evacuat din încăpere cu lamela clapetei  
deschisă cel mai mult 1, 4

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare analogică – Instanţa 26  

– valoare şi stare eveniment
– Modbus: Registrul 49 (valoare) şi registrul 50  

(stare eveniment)

DampPosMin_EC
Acces BMS: RD
Funcţiile dispozitivului: FH, RR, TAM, RR cu RMF,  
TAM cu RMF, EC/SC
Unitate/domeniu valori: BACnet: valoare  
procentuală creşteri 0,5 %; Modbus: 0 – 200 (200  
corespunde la 100 %)

Funcţionare
– Ieşirea poziţiei lamelei clapetei a regulatorului  

aerului evacuat din încăpere cu lamela clapetei  
deschisă cel mai puţin 1, 5

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare analogică – Instanţa 27  

– valoare şi stare eveniment
– Modbus: Registrul 51 (valoare) şi registrul 52  

(stare eveniment)

DampPosMax_SC
Acces BMS: RD
Funcţiile dispozitivului: FH, RR, TAM, RR cu RMF,  
TAM cu RMF, EC/SC
Unitate/domeniu valori: BACnet: valoare  
procentuală creşteri 0,5 %; Modbus: 0 – 200 (200  
corespunde la 100 %)

Funcţionare
– Ieşirea poziţiei lamelei clapetei a regulatorului  

aerului de alimentare cu lamela clapetei  
deschisă cel mai mult 1, 4

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare analogică – Instanţa 28  

– valoare şi stare eveniment
– Modbus: Registrul 53 (valoare) şi registrul 54  

(stare eveniment)

DampPosMin_SC
Acces BMS: RD
Funcţiile dispozitivului: FH, RR, TAM, RR cu RMF,  
TAM cu RMF, EC/SC
Unitate/domeniu valori: BACnet: valoare  
procentuală creşteri 0,5 %; Modbus: 0 – 200 (200  
corespunde la 100 %)

Funcţionare
– Ieşirea poziţiei lamelei clapetei a regulatorului  

aerului de alimentare cu lamela clapetei  
deschisă cel mai puţin 1, 5

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare analogică – Instanţa 29  

– valoare şi stare eveniment
– Modbus: Registrul 55 (valoare) şi registrul 56  

(stare eveniment)
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DampPosMax_TS
Acces BMS: RD
Funcţiile dispozitivului: FH, RR, TAM, RR cu RMF,  
TAM cu RMF, EC/SC
Unitate/domeniu valori: BACnet: valoare  
procentuală creşteri 0,5 %; Modbus: 0 – 200 (200  
corespunde la 100 %)

Funcţionare
– Ieşirea poziţiei lamelei clapetei a regulatorului  

de aer de alimentare sau de aer de alimentare  
în încăpere cu lamela clapetei deschisă cel mai  
mult 1, 4

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare analogică – Instanţa 30  

– valoare şi stare eveniment
– Modbus: Registrul 57 (valoare) şi registrul 58  

(stare eveniment)

DampPosMin_TS
Acces BMS: RD
Funcţiile dispozitivului: FH, RR, TAM, RR cu RMF,  
TAM cu RMF, EC/SC
Unitate/domeniu valori: BACnet: valoare  
procentuală creşteri 0,5 %; Modbus: 0 – 200 (200  
corespunde la 100 %)

Funcţionare
– Ieşirea poziţiei lamelei clapetei a regulatorului  

de aer de alimentare sau de aer de alimentare  
în încăpere cu lamela clapetei deschisă cel mai  
puţin 1, 5

Punct de date
– BACnet: Obiect valoare analogică – Instanţa 31  

– valoare şi stare eveniment
– Modbus: Registrul 59 (valoare) şi registrul 60  

(stare eveniment)
 

1 Poziţiile lamelei clapetei DampPosXX_XX sunt  
transmise ca o valoare procentuală între 0 %  
(închis) şi 100 % (deschis).
2 Variabilele de ieşire DampPosMax_FH,  
DampPosMin_FH, DampPosMax_EC, and  
DampPosMin_EC, precum şi DampPosMax_RE  
şi DampPosMin_RE sunt furnizate pentru  
evaluarea poziţiilor lamelei clapetei în sisteme  
separate de evacuare a aerului (3 ventilatoare)  
pentru nişe de laborator, aer evacuat şi aer  
evacuat din încăpere.
3 Variabilele de ieşire DampPosMax_TE and  
DampPosMin_TE sunt furnizate pentru evaluarea  
poziţiilor lamelei clapetei în sistemul de evacuare  
a aerului (1 ventilator) pentru nişe de laborator,  
aer evacuat şi aer evacuat din încăpere.
4Informaţie de stare pentru poziţiile lamelei  
clapetei DampPosMax_XX
– Stare eveniment = 0: Toate lamelele clapetelor  

în mod de funcţionare standard. Preluarea  
priorităţii posibilă

– Stare eveniment = –1 (FF): Toate lamelele  
clapetei sunt în mod DESCHIS (mod special  
de funcţionare, valoare = 100 %). Preluarea  
priorităţii imposibilă

– Stare eveniment = 1: Cel puţin o lamelă a  
clapetei este în mod DESCHIS (mod special  
de funcţionare).

5Informaţie de stare pentru poziţiile lamelei  
clapetei DampPosMin_XX
– Stare eveniment = 0: Toate lamelele clapetelor  

în mod de funcţionare standard. Preluarea  
priorităţii posibilă

– Stare eveniment = –1 (FF): Toate lamelele  
clapetei sunt în mod închis (mod special de  
funcţionare, valoare = 0 %). Preluarea priorităţii  
imposibilă

– Stare eveniment = 1:1 Cel puţin o lamelă a  
clapetei este în mod închis (mod special de  
funcţionare).
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Modulul de extindere pentru suplimentarea  
componentei de bază EASYLAB (regulator TCU3  
sau modul adaptor TAM) cu o interfaţă BACnet  
sau Modbus pentru a conecta încăperile sau  
regulatoarele individuale de debit volumetric la  
BMS central.
Modulul de extindere include o interfaţă pentru  
reţelele EIA-485 care poate fi utilizată pentru  
BACnet MS/TP sau Modbus RTU (comutare), un  
comutator pentru introducerea parametrilor de  
comunicaţie, o conexiune pentru actualizarea  
firmware-lui precum şi lumini indicatoare.

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

PCB principal
– Interfaţă pentru reţelele EIA-485 BACnet MS/ 

TP şi Modbus RTU
– BACnet Protocol Revision 12.0
– Numai obiectele standard BACnet sau  

registrele Modbus sunt utilizate pentru  
comunicaţie

– Interfaţă de date pentru un regulator EASYLAB  
sau pentru o încăpere EASYLAB cu profiluri  
funcţionale diferite

– Comutator hardware pentru introducerea  
adreselor de reţea şi a parametrilor de  
comunicaţie (nu este necesar nici un software  
de comunicaţie)

Date tehnice
– Interfaţă de comunicaţie: EIA-485 standard
– Protocol: BACnet MS/TP standard rev. 12 sau  

Modbus RTU
– Viteze de transmitere a datelor: BACnet: 9600,  

19200, 38400, 76800 baud, Modbus: 9600,  
19200, 38400, 57600 baud

– Verificarea parităţii pentru securitatea datelor:  
fără, impar, par

– Adrese de reţea configurabile: 01 … 99
– Temperatură de funcţionare: 0 până la 50 °C
– Clasa de protecţie IEC: III (tensiune extra- 

scăzută de protecţie)
– Nivel de protecţie IP 20
– Conformitate CE: CEM conform 2004/108/EC

Puncte de date pentru un singur regulator
– Valoarea efectivă a debitului volumetric şi valori  

ale punctului setat
– Poziţia lamelei clapetei
– Mod de funcţionare
– Mesaje de alarmă/stare
– Valori efective totale de aer de alimentare şi aer  

evacuat (încăpere)
– Poziţii evaluate ale lamelei clapetei pentru toate  

regulatoarele dintr-o încăpere
– Numărul regulatoarelor
– Integrarea debitelor volumetrice

Puncte de date suplimentare pentru un regulator  
de nişă de laborator
– Setare implicită a modului de funcţionare  

pentru regulatorul nişei de laborator echipat cu  
modul de extindere

– Selectarea priorităţilor pentru modul de  
funcţionare implicit

– Valoarea efectivă a vitezei din faţă şi valoarea  
punctului de setat (numai pentru regulatoare  
nişă de laborator cu viteză la secţiunea  
frontală, viteză dispozitiv FH-VS)

Puncte de date pentru o încăpere EASYLAB
– Setare implicită a modului de funcţionare  

pentru încăpere: Este solicitat numai un punct  
de date pentru a seta implicit modul de  
funcţionare pentru toate regulatoarele din  
încăpere

– Selectarea priorităţilor pentru setarea implicită  
a modului de funcţionare (BMS central sau  
încăpere)

– Mod de funcţionare încăpere
– Schimbarea punctului setat al debitului de aer  

volumetric (la BMS central, de exemplu) pentru  
comanda unei temperaturi sau presiuni  
diferenţiale externe

– Valoare de punct setate comutând pentru  
comanda presiunii diferenţiale: comutare între  
două valori de punct setat de presiune  
diferenţială

– Valori efective totale de aer de alimentare şi aer  
evacuat (încăpere)

– Poziţii evaluate ale lamelei clapetei pentru toate  
regulatoarele dintr-o încăpere

– Presiune diferenţială efectivă a încăperii şi  
valori de punct setat

– Alarmă de presiune încăpere
– Numărul de regulatoare în cadrul sistemului  

EASYLAB
– Integrarea debitelor volumetrice
– Starea intrărilor şi ieşirilor digitale
– Alarmă centralizată configurabilă (stări de  

funcţionare, erori de hardware)
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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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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


