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Опит и нововъведения

TROX разбира изкуството на компетентното управление на
въздуха по-добре от всяка друга фирма.

В тясно сътрудничество с взискателни клиенти по целия
свят TROX заема водещо място в разработката,
производството и продажбата на компоненти и системи
за климатизация и вентилация на помещения.
Системната научно-изследователска дейност по отделните
изделия продължава да се развива според изискванията
на конкретните проекти.

Със своите адаптирани за нуждите на конкретния клиент
решения TROX дава водещ пример, продължава да
навлиза на нови пазари и да поддържа възможности за
трайно развитие на дейността. В резултат на това TROX,
след представянето на първите таванни охладителни
тръби през 80-те години на 20 век, остава водещият
доставчик на тези многофункционални изделия в Европа.

Изделия за вентилация и технология за климатизация

ПОДДРЪЖКАТА ЗА КЛИЕНТИ НА TROX
TROX отдава голямо значение на грижата за клиентите и
осигурява поддръжка при проектирането и доставката на
компоненти и системи, а също така сервизно и
техническо обслужване през целия етап на проектиране,
разработка и експлоатация на една система за
вентилация и климатизация.

TROX в цифри
– 3200 служители по целия свят

– 350 милиона евро оборот през 2008 г.

– 25 филиала в 22 страни

– 13 производствени съоръжения в 11 страни

– 12 научно-изследователски центъра по целия свят

– Повече от 25 търговски центъра на TROX и повече
от 50 представители и вносители по целия свят

TROX създаде това ръководство за проектиране, за да
ви позволи лесно да избирате отделните видове системи
LABCONTROL. Тук ще намерите общи обяснения на
функционалните възможности, критериите за проектиране
за компонентите на системите и предимствата на нашите
системни решения.

Споделеният опит: изкуството да управляваш въздуха!

Изкуството да управляваш въздуха

Системи
• Системи вода-въздух

• Системи за управление
на въздуха за вентилация
на лаборатории,
управление на
налягането и помещения
с висока чистота на
въздуха

• Комуникационни системи
за противопожарна и
димна защита

• Охладителни системи с
висок капацитет за
сектора на ИТ (AITCS)

Компоненти
• Въздушни дифузори

• Въздушни крайни
устройства

• Компоненти за
противопожарна и димна
защита

• Шумозаглушители

• Клапи и външни жалузи

• Филтърни модули и
филтърни елементи

Международен център по противопожарна защита, Нойкирхен-Флюн, Германия

Централата на TROX в Нойкирхен-Флюн, Германия

The art of handling air
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Технологията за управление на въздуха е от решаващо
значение на обекти със специални изисквания като
болници, научно-изследователски институти и клетки с
животни, както и в помещения с висока чистота на
въздуха. Без работеща и надеждна вентилационната
система тези обекти не могат да функционират
правилно.

Вече дълги години TROX GmbH се справя с тези специални
изисквания: тя членува в стандартизационните комисии
за тези обекти и осигурява съответните компоненти за
постигането на тези цели. Със своя близо 15-годишен
успех на пазара, системата LABCONTROL, която постоянно
се адаптира към изискванията на пазара и се използва
успешно в лабораториите, е типичен пример. Опитът,
натрупан от срещите по различни проекти и разработката
на тези проекти, ни помага да превърнем новите
изисквания в нови изобретения.

Системата EASYLAB е логичното продължение на нашия
опит и вашите изисквания. С широк набор от
възможности за индивидуални конфигурации,
изискванията на проектите могат да се постигнат в
подробности, без това излишно да усложнява
управлението. Стандартизираните линии за пренос на
данни правят монтажа на проводниците по-лесен от
всякога. Всички видове оперативни сценарии, които
отчитат желанията на отделния клиент, могат интуитивно
да бъдат конфигурирани. Междувременно проучваме
възможностите за доставка на системата от един-
единствен източник.

Освен това продължаваме там, където другите спират. От
управлението на дебита, противопожарната защита и
акустиката до технологията за филтриране и подаването
на въздух, с TROX можете да разчитате на повече от 50
години опит във всички области на управлението на
въздуха.

LABCONTROL

Общинска болница в Дюселдорф, Германия

Bayer Health Care AG, Вупертал, Германия
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Най-важните предимства на контролерите 
LABCONTROL
• Две функционални изпитания на всички контролери:

1.Проверка на електронните модули

2.Проверка на въздуха на всички крайни устройства
на изпитателните стендове на TROX

• Фабрично задаване на всички диапазони на дебитите
и функциите, определени в поръчката, за всички
контролери

• Контролерите за лабораторни шкафове са
сертифицирани по EN 14175, част 6 от независим
изпитателен орган

• Опит, натрупан от над 40 000 инсталирани контролера
LABCONTROL за дебит по целия свят
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LABCONTROL
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Области на приложение и преимущества

Системите LABCONTROL се състоят от електронен
контролер, задвижващ механизъм и контролен панел и
могат да се комбинират с основните модули на
контролерите VARYCONTROL за дебит (TVR · TVRK · 
TVLK · TVT· TVJ · TVZ · TVA).

Комбиниране на контролерите 
LABCONTROL с въздушни крайни устройства

Разлики на системата LABCONTROL в сравнение с
типовете VARYCONTROL

Най-голямата разлика с нашия тип VARYCONTROL е
скоростта на управление. На VARYCONTROL обикновено
са необходими около 120 секунди. На EASYLAB и TCU-
LON-II са необходими едва около 3 секунди.

Бързо реагиране
Времето за реагиране на стандартните контролери
VARYCONTROL е обикновено около 120 секунди – 
то е сведено до около 3 секунди при типовете 
EASYLAB/TCU-LON-II.
Това бързо реагиране гарантира, че например при
лабораторни шкафове с регулируемо според нуждите
изтегляне на въздуха не могат да изтекат опасни
вещества през отворения прозорец. При серийните цикли
за управление това бързо реагиране позволява
установяване на стабилни условия в помещението, които
гарантират налягане по разпоредбите на DIN 1946, част
7. Задвижващите механизми, специално подбрани за
контролерите, бързо и точно преобразуват промените на
зададената стойност.

Висококачествени задвижващи механизми
За контролните системи с бързо реагиране TROX разчита
на бързодействащи непрекъснати задвижващи механизми,
тъй като по-евтините триточкови задвижващи механизми
(по импулсна технология) не винаги могат да осъществят
минималните движения на клапата по причини от
системен характер. Задвижващите механизми с
триточкова конструкция се нуждаят от минимално
времетраене на импулсите, за да постигнат необходимия
въртящ момент, което прави невъзможни много малките
движения за позициониране.

По тази причина TROX използва само висококачествени
задвижващи механизми с вътрешно отчитане на
положението. Точността на тези задвижващи
механизми позволява прецизно позициониране на
лопатката на управляващата клапа до 0,5°.

Това е особено важно предимство при технологиите за
налягането в помещенията. Въртящ момент от 8 или 15
Nm и – като алтернатива – безчеткова конструкция на
задвижващите механизми гарантират прецизно
позициониране на лопатката на управляващата клапа във
всеки един момент и съответно – дълъг срок на
експлоатация.

Статични измерителни системи за определянето на дебитите
За измерването на дебитите в системите EASYLAB и TCU-
LON-II се използват само преобразуватели със статичен
метод на измерване на налягането, тези преобразуватели
осигуряват следните предимства:

• Устойчивост на замърсяване – допълнително
оптимизирано от много малки нива на навлизане на
въздух от помещението

• Бърза реакция на измерването

• Допълнително могат да се оборудват с цикличен баланс
на нулата за оптимизиране на дългосрочната стабилност

Демонстрация на системата в демонстрационна лаборатория на TROX в Нойкирхен-
Флюн, Германия

TVLK

TVJ · TVT

TVR

TVZ · TVA

LABCONTROL
EASYLAB 

TCU-LON-II
TVRK
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Общ преглед на системата
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¹ Само с разширен контролен панел тип AF-1

Управление Наблюдение

Система EASYLAB
Страница 8

Система TCU-LON-II
Страница 48

TFM/TPM
Страница 58

Област на приложение

Управление
на

лабораторни
шкафове

Страница 27

Управление
на баланса

на
помещениет

о

Страница 38

Управление
на

налягането в
помещениет

о

Страница 44

Управление
на

лабораторни
шкафове

Страница 54

Управление
на баланса

на
помещениет

о

Страница 56

Управление
на

налягането в
помещениет

о

Страница 57

TFM-1, TFM-
2

Наблюдение
на дебита

Страница 61

TPM
Наблюдение

на
налягането в
помещениет

о

Страница 63

Хардуерни компоненти
Адаптерен модул TROX (TAM) •
Разширителен модул за мрежово захранване 230 V~ Допълнително Допълнително Допълнително Допълнително

Разширителен модул за непрекъснато мрежово захранване (UPS) Допълнително Допълнително Допълнително

Интерфейс LonWorks® Допълнително Допълнително Допълнително • • •
Разширение с електромагнитен клапан Допълнително Допълнително Допълнително • • •
Разширение за осветление на лабораторен шкаф Допълнително •
Контролен панел със сегментен дисплей •
Контролен панел с течнокристален дисплей • • •
Стандартен контролен панел за TCU-LON-II • • •
Разширен контролен панел тип AF-1 •
Функции
Наблюдение на дебита • • • • • • •
Наблюдение на скоростта на входящия въздушен поток • • Само TFM-2

Наблюдение на положението на прозореца по EN 14175 • • •
Наблюдение на налягането в помещението • • •
Управление на дебита – фиксирана стойност • • • •
Управление на дебита – регулируемо • • • •
Постоянна разлика в дебитите • • • •
Управление на налягането в помещението • •
Функция за управление на помещението • •
Допълнителни функции
Интерфейс към централизирана система за управление на сградата • • • • • • • •
Сигнал за положението на лопатката на клапата • • •
Управление на разнообразието • • • •
Промяна на дебита • • • •
Функция за отвеждане на дим •
Детектор за движение • •
Управление на механизма за затваряне на прозореца • •¹

Пуск
Конфигуриране с компютърния софтуер на TROX • • • • •
Конфигуриране с инструмент за системна интеграция • • •
Конфигурация – кабелна • • • • •
Конфигурация – безжична по Bluetooth • • •
Конфигурация – по мрежа LonWorks® • • •
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Помагало за избор на система

Система EASYLAB

Контролер EASYLAB с разширителни модули

Област на приложение
• Управление на лабораторни шкафове, подаван въздух,

изтеглен въздух и налягане
• Адаптерен модул TROX (TAM) като групов контролер 

Хардуер
• Модулна хардуерна конструкция с възможности за

разширение
– За електрозахранване на 230 V~, също с функция за

непрекъснато захранване (UPS)
– Интерфейс LonWorks® (FT10) за отделен контролер

или помещение
– Автоматичен баланс на нулата

• Конструкция на корпуса с външни връзки и сигнални
системи

• Щепселна комуникационна линия
• Адаптивни контролни панели със сервизна връзка за

лабораторни шкафове и управление на помещението

Специални функции
• Гъвкави стратегии за управление на помещението 
• Автоматично или индивидуално разделяне на дебитите

на подавания и изтегляния въздух в помещението с
използване на няколко контролера от един и същ тип

• Сигнализиране за положението на лопатката на клапата
• Показанията и сигнализирането за неизправности могат

да се конфигурират индивидуално (обща аларма)

Пуск
• Възможност за лесен пуск и разширения

– Поради автоматичното конфигуриране на различните
типове контролери

– Поради пуска без инструмент за управление на
мрежата

– Няма нужда от адресиране на компонентите
• Функция за управление на помещението за

централизирано конфигуриране и сигнализиране на
настройките за помещението

• Конфигурация на контролерите с помощта на
компютърен софтуер с пускова поредица с напътствия
за потребителя

Система TCU-LON-II

Контролер TCU-LON-II

Област на приложение
• Управление на лабораторни шкафове, подаван въздух,

изтеглен въздух и налягане

Хардуер
• Електроника на контролера с

– интегриран интерфейс LonWorks® (FT10) и
автоматичен баланс на нулата

• Възможност за директно интегриране на периферни
устройства с интерфейс LonWorks® от рода на
контролните и дисплейните модули или датчиците

• Стандартизиране с различни производители със
стандартни мрежови променливи (SNVT)

• Контролен панел със сервизна връзка за лабораторни
шкафове

Специални функции
• Гъвкави възможности за свързване с помощта на

технологията LonWorks®
• Осигурен дистанционен достъп до конфигуриране,

техническо обслужване и диагностика от целия свят

Пуск
• Конфигуриране и диагностика на контролера с помощта

на инструмента за управление на мрежата и безплатни
добавки на TROX

• Централизиран достъп до действителните и зададените
стойности на величините, работните настройки за
конфигурацията и техническо обслужване на всички
контролери в мрежата от една единствена точка за
сервизно обслужване

Общ преглед на системата
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Накратко за нововъведенията

По време на срещите по проектите и обсъжданията с
консултанти-специалисти, системни проектанти и
потребители на нашите системи, желанието за
опростяване на сглобяването, монтажа на проводниците,
пуска и възможностите за разширяване играеше важна
роля.
Това залегна в основата на системата EASYLAB, която
отчита тези изисквания и ги включва в следните
програми:

Хардуер

• Модулна конструкция на контролерите
Независимо от това дали имате нужда от връзка с LON,
захранване на 230 V~ с или без непрекъснато
електрозахранване (UPS), преобразувател (датчик) за
дебита с или без автоматичен баланс на нулата, или
връзка за осветление на лабораторния шкаф и
независимо от това дали разчитате на система с
решетъчна структура или дюзи на Вентури за измерване
на дебита, EASYLAB предлага индивидуална
конфигурация, отговаряща на вашите нужди.

• Щепселна комуникационна линия (KL)
Контролерите могат да се свързват помежду си с линия
за пренос на данни, която може да се включи отвън на
корпуса.

• Нова конструкция на корпуса
– Варианти за монтаж за всички разширения
– Външни цокли за включване за най-важните функции

• Адаптивни контролни панели за лабораторни
шкафове и управление на помещението
Показанията за управлението на помещението или
лабораторните шкафове могат да се настроят
индивидуално според изискванията на проекта. Освен
това те автоматично се адаптират към конкретната
работна обстановка, което гарантира лесната им
експлоатация – дори в най-сложните случаи.

• Адаптерен модул TROX (TAM)
Осигуряване на хардуерен интерфейс за решения за
помещения с лабораторни шкафове в комбинация с
традиционни контролери за помещение с аналогова
технология.
TAM позволява следните функции:
– Балансиране на помещението
– Свързване на контролния панел EASYLAB за

помещението
– Интегриране в централизираната система за

управление на сградата

EASYLAB
Системата

8

TROX EASYLAB
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B
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EASYLAB
Системата

Функции

• Автоматично разделяне на дебити
Ако има повече от един контролер за помещение,
дебитите автоматично се разпределят поравно по
всички контролери в помещението.

• Контролът на помещението е фиксиран компонент от
системната стратегия
Режимите на работа и информацията за помещението
могат удобно да се показват от EASYLAB и да се
конфигурират с помощта на контролните панели. Това
удобно се съгласува с многобройните възможности на
системата.

• Сигнализиране за положенията на лопатката на
клапата за увеличаване на енергийната ефективност
За оптимизиране на оборотите на вентилатора
положенията на лопатката на клапата могат да се
сигнализират на общата централизирана система за
управление на сградата поотделно или с резултати от
сканиране на системата (избирателно точково
измерване).

• Избирателно управление на разнообразието
Прецизирана стратегия за управление за поддържане
на безопасността на работа на възможно най-голям
брой работни места, когато общото количество изтеглен
въздух, определено при проектирането, бъде
превишено.

• Намаляване на дебитите на ненужно 
изтегления въздух
Оптимизирана стратегия за безопасност за точно
разпределение на въздуха

Пуск

• Прост пусков метод
Системите имат нужда от само една комуникационна
линия (KL) между отделните контролери. Не е
необходимо задаване на функциите на отделните
типове контролери на едно помещение. Адресирането,
което иначе е необходимо при една комуникационна
мрежа, е напълно ненужно за системата EASYLAB. След
като комуникационната линия бъде включена, всички
свързани контролери и техните подходящи функции се
разпознават и незабавно обменят всички необходими
работни данни.

• Конфигурация и техническо обслужване на
контролерите с напътствия за потребителя
Потребителят получава последователни напътствия по
всяка стъпка на софтуера за конфигуриране с ясни
отделни етапи. Тук се поддържат пуск към завършена
конфигурация на контролера, както и типична операция
за техническо обслужване.

• Безжичен пуск
Освен концепцията за интуитивен
пуск, допълнителният безжичен достъп
улеснява работата по конфигурацията и
техническото обслужване на контролера.

• Централизирани настройки по подразбиране
с помощта на функцията за управление на
помещението (RMF)
Настройките по подразбиране, които се отразяват на
помещението, могат да се въвеждат централно в
контролер, който поема функцията за управление на
помещението. Това предлага отлични предимства при
монтажа, пуска и техническото обслужване.

Системата EASYLAB се разширява на стъпки.
Следните функции ще се предлагат до края на 2010 г.:
– Техническо обслужване с напътствия и функционално

изпитание с възможност за водене на регистър
– Безжичен пуск с адаптерен модул за Bluetooth
– Оптимизиране на баланса на изтегления въздух
– Управление на въздушни крайни устройства
– Главна система за подаване на въздух към

помещения с висока чистота на въздуха

Контролен 
панел за

помещението

Сигнализиране

Управление на
температурата със
сигнал за промяна

Работен
режим на

помещението

Минимален
общо изтеглен

въздух

Действителна
стойност на налягането

в помещението

Зададена стойност
на налягането в
помещението

Централизирани
стойности по
подразбиране

Интерфейс към
централизирана система

за управление на
сградата/помещението

Аларми за
помещението

RMF
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EASYLAB
Области на приложение

Област на приложение и функция на
контролера EASYLAB

Електронният контролер EASYLAB TCU3 е предназначен за
специални операции за регулиране в областта на
управлението на дебита и може да се използва със
следните въздушни крайни устройства:
Типове TVLK · TVRK (пластмаса – полипропилен) или
типове TVR · TVA · TVZ · TVT · TVJ (галванизирана
листова стомана, допълнително – конструкция с прахово
покритие или неръждаема стомана)

Контролерите EASYLAB могат да се конфигурират
поотделно или като комбинирана система. По този начин
могат да се реализират следните функции:

Управление на дебита
Основните характеристики на системата EASYLAB
включват корекцията на баланса на дебитите във всички
видове сценарии за помещения и управлението на дебита
на лабораторни шкафове. Освен прецизното отчитане на
действителните дебити, необходима предпоставка за
стабилно управление е точната и бърза корекция на
определените зададени стойности на величините.

Управление на лабораторни шкафове
В лабораториите лабораторният шкаф има специална
функция по отношение на личната безопасност. В този
случай акцентът при управлението на въздуха пада върху
капацитета за задържане и прочистването. За да
отговорят на всички индивидуални изисквания, всички
общи възможности за управление се използват със
системата EASYLAB.

Диапазон на функциите: 
• Управление по фиксирана зададена стойност

(едноточково)
• Двуточково или триточково управление 
• Променливо управление с датчика за разстояние,

линейна функция или оптимизирана функция за
безопасност

• Регулируемо управление с датчик за входящ поток на
въздуха

• Наблюдение и показания за функциите по EN 14175
• Сигнализиране на детектор за движение
• Управление на механизма за затваряне на прозореца
• Лабораторен шкаф с технология за помощен поток
• Работа с очистващо устройство за изтегления въздух
• Функция за отвеждане на дим
• Осветление на лабораторния шкаф

Управление на налягането
Типичните области на приложение за нашите системи все
повече включват области с управление на налягането на
помещение или въздуховод. И двете стратегии за
управление могат да бъдат изпълнени с EASYLAB и са
взети под внимание в изчерпателни и специално
адаптирани стратегии за управление.
Последователното използване на системи за каскадно
управление в сравнение с регулирането на налягането с
управляваща клапа води до значително по-стабилни
условия в помещението – дори при цикли за управление
с бързо реагиране.

Непрекъснатата научно-изследователска дейност
позволи ситуации, които досега можеха да се
управляват единствено с алтернативни системи, да
могат вече да се контролират и електронно.

В области на приложение, в които се изискват
сертифицирани преобразуватели на налягането в
помещението (GMP), могат да се поръчат съответните
преобразуватели на сигналите.

Допълнителното непрекъснато електрозахранване (UPS)
на контролерите EASYLAB позволява поддържане на
функциите за управление и съответно на налягането в
помещението дори в случай на отпадане на основното
захранване за период до четири часа.

TVLK

TVJ · TVT

TVR

TVZ · TVA

EASYLAB
TVRK

10

Комбиниране на
контролерите EASYLAB с

въздушни крайни устройства
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EASYLAB
Области на приложение

ALTANA BYK-Chemie, Везел, Германия

Външно управление на налягането
Освен независимото управление на налягането системата
EASYLAB позволява управление на налягането в
помещението с външна промяна на дебита. Необходимият
за тази операция сигнал за промяна може да се изпрати
по аналогов вход или по мрежа LonWorks®.

Разпоредба за потенциално взривоопасна атмосфера
съгласно ATEX
Особено на местата с лабораторна апаратура някои
площи трябва да бъдат оборудвани с компоненти,
сертифицирани по ATEX. За тази цел TROX предлага
компоненти, които покриват изискванията за контролери
за дебит, контролери за налягането в помещението и
контролери за лабораторни шкафове с по-бърза реакция,
включително за наблюдение. Системата EASYLAB е
предназначена за управление на контролерите за дебит
от тип TVR-Ex.

Адаптиране на честотата на смяна на въздуха или
управление на температурата
Управлението на температурата или промяната на
честотата на смяна на въздуха по необходимост се
извършва с изпращане на сигнал за промяна на главния
контролер с помощта на функцията за управление на
помещението (RMF). Аналогов вход 0-10 V или мрежа
LonWorks® се предлагат за промяната на дебита.

Сигналът за промяна автоматично променя дебита на
изтегления въздух в лаборатории с контролиран изтеглен
въздух, съответно дебита и на подавания въздух, и в
резултат на това – честотата на смяна на въздуха в чисти
помещения с контролиран подаван въздух.

Управление на разнообразието
Системата EASYLAB прави по-лесно от всякога
реализирането на решение за ефективно поддържане на
факторите за разнообразие. Ако всички контролери бъдат
свързани помежду си, може да се зададе максимално
допустим дебит на общо изтегления въздух с помощта на
функцията за управление на помещението (RMF). 
Тази функция надеждно гарантира, че превишаване на
зададената стойност ще доведе до намаляване на общо
изтегления въздух до допустимата стойност.

Новата стратегия за избирателна намеса
първоначално намалява изтегления въздух само на 
най-големите консуматори.
Това позволява на техниците да продължат работа
на повечето работни места.

Локална аларма в контролния панел на съответния
лабораторен шкаф и – ако е необходимо, – аларма за
помещението на контролния панел за помещението
показват визуално и звуково, че има превишение на
общо изтегления въздух.

Оптимизиране на баланса на изтегления въздух
Разпоредбите за енергийна ефективност изискват
специално внимание върху оптималното използване на
изтегления въздух. При достатъчно прочистване на
помещението с изтегления въздух от лабораторните
шкафове и аспиратори, системата независимо адаптира
изтегления въздух в помещението, като го намалява до
спиране.
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EASYLAB
Области на приложение
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Фармацевтичен научно-изследователски център на Bayer, Вупертал, Германия 

Управление на вентилатор със сигнализиране на
положенията на лопатката на клапата
Повечето централни системи са оборудвани с
регулируемо управление на оборотите на вентилаторите.
Това има смисъл при регулируемо управление на дебита,
тъй като налягането във въздуховода се повишава и
намалява в зависимост от дебита при постоянни обороти.
Страничните ефекти са силен шум от въздуха и по-големи
оперативни разходи.

При по-сложни системи въздуховоди, управлението на
налягането във въздуховодите, което в идеалния случай
би трябвало да следи вентилатора с помощта на честотен
преобразувател, често има този недостатък, че области с
твърде ниско налягане във въздуховода започват да се
появяват в различни части на системата. По тази причина
трябва да се извършва статично измерване на налягането
не директно на устройството за управление на въздуха, а
в различни точки на мрежата от въздуховоди.

Като друг вариант все повече се използват положенията
на лопатката на клапата на отделните контролери за
дебит като избирателни точкови сигнали, за да може да
се направи преценка за необходимите обороти на
вентилатора или налягане във въздуховода.

Системата EASYLAB естествено предлага възможността за
използване на тази система за управление и ви осигурява
информация за положенията на лопатката на отделната
клапа или сканиран сигнал на до 24 абоната на системата
на помещение.
Това сканиране може значително да намали
необходимите точки за данни и по този начин да помогне
за намаляване на разходите.

Режими на работа и стратегия за управление на
помещението
Следните режими на работа са възможни с контролера
EASYLAB:
• Стандартна работа – например всекидневна работа с 8

смени на въздуха на час
• Намалена работа – например нощна икономия или

подготовка на офис с намалена честота на смяна на
въздуха

• Усилена работа – например режим за аварийна работа
с повишена честота на смяна на въздуха

• Спиране; лопатката на управляващата клапа е затворена
– например за изключване на системата

• Отворено положение на контролерите
• Обръщане на налягането – например между

положителна и отрицателна разлика в налягането в
болнични площи (септична/асептична)

По време на проектирането управлението на
помещението често се пренебрегва. Изискванията на
работещите вътре след това често се реализират в
недостатъчна степен от много системи.

Днес, когато всички говорят за „зелени сгради“,
работещият в помещението трябва да има
възможност активно да влияе на потреблението на
енергия.

За тази цел системата EASYLAB може да се оборудва с
контролни панели за помещението, които дават важна
информация за разпределението на въздуха и
едновременно с това позволяват на работещите в
помещенията да влияят на това разпределение. Затова,
по време на разработката на стратегията за работните
режими, специално внимание беше обърнато на
опростеното управление и гъвкавите възможности за
адаптиране за изискванията на различни проекти.
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Разпознаване и сигнализиране за неизправности
Всички системи зависят от компонентите нагоре по
веригата във вентилационната система.
Неизправностите в тази област неминуемо водят до
аларми в системите надолу по веригата.
Системата EASYLAB позволява събирането на аларми от
отделните контролери в помещението и тяхното
препращане до централизираната система за управление
на сградата като обединена аларма. Съдържанието на
обединената аларма може да се конфигурира така, че да
включва различни категории аларми за определено
помещение. Това позволява намаляване на броя на
точките за данни и съответно – на разходите.

Локалните контролни панели различават различните
категории аларми и ги показват като прав текст или ясни
кодове за грешки. По този начин анализът на
неизправностите е значително опростен, независимо от
централизираната локална обединена аларма.

Неизправности, които могат да се комбинират в
обединена аларма:
• Превишаване на проектното количество общо изтеглен

въздух
• Аларма за налягане в помещението
• Минималният общо изтеглен въздух е под нормата по

DIN 1946, част 7 или желаното прочистване на
помещението

• Отклонение на дебита на отделните контролери
• Неизправности в хардуера на отделните контролери
• Неизправности в захранването на отделните контролери

13
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Пример за комбиниране: 
контролер EASYLAB на TVLK

Основни компоненти

• Контролер EASYLAB (TCU3)
Ядрото на системата е електронният контролер TCU3.
За различните области на приложение (контролер на
лабораторен шкаф, контролер за подавания въздух,
контролер за изтегления въздух, контролер на
налягането) хардуерът е снабден с различен софтуер
и може да се комбинира със следните въздушни
крайни устройства:
Типове TVLK · TVR · TVRK · TVT · TVJ · TVA · TVZ

– Външни цокли за включване и показания за
състоянието за най-важните функции

• Показания за състоянието на алармите от двете
страни

• Показание за нормалното функциониране („пулса“)
на контролера

• Показание за комуникацията на контролера (KL)
• Извод за вход и изход на комуникационната линия

(KL) 
• Извод за задвижващия механизъм
• Извод за два контролни панела
• Извод за контакт на прозореца по EN 14175
• Извод за датчик на входящия въздушен поток при

управление на лабораторни шкафове
• Извод за управление на осветлението на

лабораторния шкаф (допълнително)

1 Светодиод за показание за аларма
2 Извод за превключващ контакт за наблюдение на

максималното отваряне на прозореца (500-мм контакт
за лабораторен шкаф)

3 Извод за контролен панел 1
4 Извод за контролен панел 2
5 Извод за задвижващ механизъм
6 Извод за датчик на входящия въздушен поток (само

за лабораторен шкаф)
7 Извод за комуникационната линия – вход
8 Извод за комуникационната линия – изход

• Адаптерен модул TROX (TAM)
Хардуерен интерфейс за балансиране на
помещението, свързване на контролен панел за
помещението и интерфейс към централизираната
система за управление на сградата.

EASYLAB
Компоненти и варианти за разширение 

14
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• Разширителен модул за мрежово захранване (EM-TRF)
Възможност за мрежово захранване на 230 V~ за
контролера EASYLAB TCU3 или TAM.

Разширителният модул се монтира в корпуса на основните
компоненти и се включва в дънната платка.

• Разширителен модул за мрежово захранване с UPS 
(EM-TRF-USV)
Възможност за мрежово захранване на 230 V~ за
контролера EASYLAB TCU3 или TAM с гаранция за
електрозахранването дори при отпадане на мрежовото
захранване с помощта на авариен акумулатор.
Освен сигнализирането на съобщенията за състоянието и
алармите, това разширение позволява и следните варианти
в случай на прекъсване на захранването:
– Продължаването на нормалната работа
– Отварянето на лопатката на управляващата клапа
– Затварянето на лопатката на управляващата клапа
– Поддържането на последното положение на лопатката на

управляващата клапа

Освен това разширителният модул е интегриран в корпуса на
основните компоненти, а аварийният акумулатор е монтиран
на контролера за дебит с помощта на ъглова конзола.

• Разширителен модул за LON (EM-LON)
Осигуряване на интерфейс към централизираната система
за управление на сградата по технология LonWorks® за
обмен на данни с помощта на стандартни мрежови
променливи (SNVT).

В корпуса на основните компоненти разширителният модул
се включва директно в дънната платка.

EASYLAB
Компоненти и варианти за разширение 

Модулна хардуерна структура
Основните компоненти на EASYLAB (контролер TCU3 и
TAM) могат да бъдат допълнени по желание с
разширителни модули:
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• Разширителен модул за електромагнитния клапан
(EM-AUTOZERO)
За оптимизиране на дългосрочната стабилност на
измерването на дебита, електромагнитният клапан е
вграден в измерителните тръби на преобразувателя
на диференциалното налягане в корпуса на
контролера.

• Разширение за управлението на осветлението на
лабораторния шкаф (EM-LIGHT)
Управление на вътрешното осветление на
лабораторен шкаф или осветлението на помещението
с помощта на контролния панел на контролера на
лабораторния шкаф с осигуряването на извод,
свързан с корпуса на TCU3.

• Контролни панели за лабораторни шкафове (BE-
SEG-01)
Адаптивен контролен панел с показания за функциите
и настройка на режима на работа за лабораторни
шкафове по EN 14175.

• Контролни панели за лабораторни шкафове или
управление на помещението (BE-LCD-01)
– Адаптивен контролен панел с показания за

функциите и настройка на режима на работа за
лабораторни шкафове по EN 14175.

– Удобни показания за функциите и настройка на
режима на работа за системи EASYLAB за
управление на помещението

– Ако се използват тези контролни панели, работните
състояния и неизправностите се показват в прав
текст.

EASYLAB
Компоненти и варианти за разширение 

16
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• Датчик на входящия въздушен поток (VS-TRD)
VS-TRD се използва в управление на лабораторни
шкафове с регулируем дебит в зависимост от
скоростта на входящия въздушен поток. За тази цел
датчикът е монтиран на лабораторния шкаф.

• Датчик за разстоянието на прозореца (DS-TRD-01)
DS-TRD-01 се използва в управление на лабораторни
шкафове с регулируем дебит в зависимост от
отварянето на прозореца.
За тази цел датчикът се монтира в лабораторния
шкаф така, че да може да засича движенията на
прозореца.

• Адаптерен модул за Bluetooth (BlueCON)
Този модул осигурява безжично конфигуриране на
контролера. За тази цел той се включва в цокъла за
сервизно обслужване в контролния панел или
контролера.

• Датчици за налягане в помещението
За управление на налягането в помещението
допълнително се предлагат датчици за налягане в
помещението с различни диапазони на налягането,
дори в сертифицирана конструкция.

EASYLAB
Компоненти и варианти за разширение 

17

Обща забележка:
Още подробности за отделните компоненти могат
да се намерят в съответните технически
проспекти.
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Контролен панел за помещението

Многофункционалният контролен панел за помещението
е подходящ за удобно управление на режима на работа
и наблюдение на цяла лаборатория – например с
показанията за обобщените аларми или показанията за
състоянието на система за управление на налягането.

Основни характеристики на контролния панел за
помещението:
• Възможност за задаване на работния режим на

помещението
• Показания в прав текст за режима на работа,

работните стойности и неизправностите
• До два контролни панела за помещение могат да

бъдат се свържат с компютъра с помощта на
активираната функция за управление на
помещението.

• Удобен достъп до конфигурацията на функцията
за управление на помещението

Възможности за показанията за контролния 
панел за помещението
• Показания в прав текст за текущите дебити/зададени

и действителни стойности (общо изтеглен
въздух/общо подаван въздух) 

• Показания в прав текст за текущото налягане в
помещението

• Аларма за налягане в помещението
• Неизправностите се обобщават в една-единствена

аларма
• Превишаване на зададения при проектирането общо

изтеглен въздух
• Минимален изтеглен въздух под нормата, определена 
при проектирането – например по DIN 1946, част 7

Информация за проектиране:
Тъй като контролният панел играе основна роля при
управлението на помещението и наблюдението, той
се свързва към контролера, отговарящ за функцията
за управление на помещението (RMF).

EASYLAB
Предимства при проектирането

18

ALTANA BYK-Chemie, Везел, Германия
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Режими на работа и стратегия за управление
на помещението

Режимите на работа могат да бъдат превключвани с
помощта на централизираната система за управление на
сградата също толкова удобно, колкото и на обекта. При
това не отделен контролер, а всички контролери на
цялото помещение се превключват централно с определен
работен режим на помещението, когато се използва
системата EASYLAB. Режимът на работа се задава с
помощта на:
• Контролния панел за помещението
• Превключващи контакти
• Стандартни мрежови променливи на LonWorks®

(само с разширителния модул EM-LON)

Възможности за локална намеса за лабораторните
шкафове
За да отговорят на специалните условия за използване на
лабораторни шкафове – например 24-часовата работа, –
се предлагат следните възможности за алтернативи
стратегии за управление на помещения:

• Адаптиране на конфигурацията
Един лабораторен шкаф може постоянно да бъде
изваден от настройката по подразбиране за другите
лабораторни шкафове в едно помещение. В този случай
настройките по подразбиране за режима на работа за
този конкретен контролер могат да се конфигурират с
помощта на контролния панел, външни превключватели
или – ако е необходимо, – интерфейса LonWorks®.

• Ръчен режим
Контролните панели на EASYLAB имат бутон за ръчен
режим. След включването на ръчния режим настройката
по подразбиране за режима на работа се определя
изцяло от работещия в помещението с помощта на
локалния контролен панел. Настройката по
подразбиране за режима на работа на помещението не
се взима под внимание, докато ръчният режим е
включен на този контролер. След изключването на
ръчния режим текущата настройка по подразбиране за
режима на работа на помещението отново се поема от
контролера на лабораторния шкаф.

Гъвкавостта на системата позволява множество
варианти. Една консултация със сигурност ще ви
помогне да реализирате специфичните изисквания на
проекта.

EASYLAB
Предимства при проектирането

Ръчният режим се изключва по
следните начини:

– Повторно натискане на бутона
за ръчен режим

– Изтичане на зададен интервал
от време (максималната
възможност е 72 часа)

Bayer Health Care AG, Вупертал, Германия
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Примери за възможни стратегии за
управление на помещението

Пример 1:
24-часова работа без възможност за намеса

Особено подходяща за специални лаборатории с опасни
условия.

• Без централизирана система за управление на
сградата

• Стандартната работа се поддържа постоянно

• Системата не приема промени отвън, превключващи
контакти, бутони на контролните панели и намеса от
централизираната система за управление на сградата.

Пример 2:
Настройка по подразбиране за режима на работа за
всички контролери в помещението

Особено подходящо за лаборатории без централизирана
система за управление на сградата.

• Режимът на работа може да се зададе от контролен
панел за помещението или превключващи контакти 

• Някои контролери за лабораторни шкафове могат да
игнорират настройките по подразбиране за
помещението (по конфигурация или с включване на
ръчен режим)

EASYLAB
Предимства при проектирането
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Централизирана система за управление на сградата

Работно ниво на лабораторията

Контролен панел за помещението

Контролен панел на лабораторията

Работно ниво на лабораторния шкаф

Сграда

Лабораторен шкаф

Помещение

Централизирана система за управление на сградата

Работно ниво на лабораторията

Контролен панел за помещението

Контролен панел на лабораторията

Работно ниво на лабораторния шкаф

Сграда

Лабораторен шкаф

Помещение
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Пример 3:
Настройка по подразбиране за режима на работа на
помещението се прави само от централизирана система за
управление на сградата

Особено подходящо за работа през почивните дни.

• Централизираната система за управление на сградата определя
режима на работа за всички контролери в помещението.

• Няма възможност за локална намеса с превключващи контакти
или контролни панели.

• С подходящо конфигуриране някои контролери за лабораторни
шкафове могат да игнорират настройките по подразбиране на
централизираната система за управление на сградата.

• Настройките по подразбиране на централизираната система за
управление на сградата могат също да се използват само
временно без възможност за намеса.

Пример 4:
Настройката по подразбиране за режима на работа на
помещението се прави с централизирана система за
управление на сградата с възможност за локална намеса 

Особено подходящо за индивидуална работа, дори в случай на
централизирана нощна икономия.

• Централизираната система за управление на сградата задава
режима на работа по подразбиране за помещението.

• Помещението може да приеме този режим на работа или той
може да се замени от контролния панел за помещението.

• Има две възможности за замяна:

Автоматичен режим
Настройката по подразбиране на централизираната система за
управление на сградата за режима на работа на помещението
може да се замени. Използва се последната настройка по
подразбиране за режима на работа за помещението.

Ръчен режим
Обратно, ръчният режим не позволява други настройки по
подразбиране на централизираната система за управление на
сградата, след като бъде включен. Ръчният режим може да бъде
временно ограничен в конфигурацията. Предимство:
настройките по подразбиране на централизираната система за
управление на сградата влизат в сила отново, когато изтече
зададеното време (например нощна икономия).

EASYLAB
Предимства при проектирането

Централизирана система за управление на сградата

Работно ниво на лабораторията

Контролен панел за помещението

Контролен панел на лабораторията

Работно ниво на лабораторния шкаф

Сграда

Лабораторен шкаф

Помещение

Централизирана система за управление на сградата

Работно ниво на лабораторията

Контролен панел за помещението

Контролен панел на лабораторията

Работно ниво на лабораторния шкаф

Сграда

Лабораторен шкаф

Помещение
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EASYLAB
Предимства при проектирането

BMS

функция за управление на
помещението

(RMF)

LON

Комуникационна линия (KL)

Лабораторен шкаф 1 Лабораторен шкаф 2 Лабораторен шкаф 3 Лабораторни шкафове
от 4 до 22

Функция за управление на 
помещението (RMF)

За първи път системата EASYLAB позволява функциите
за управление на помещението, включващи данните и
конфигурацията на помещението, да се вградят в един-
единствен контролер.

Предимства
• Лесен пуск
• Лесно техническо обслужване
• Лесна диагностика на помещението
• Лесна конфигурация на помещението

Функцията за управление на помещението не е
обвързана с хардуера. Тя може да се задейства с
функцията за подаване или изтегляне на въздух на
всеки контролер за помещение или адаптерен модул
TROX (TAM).

Това осигурява свободен избор на:
– Възможност за свързване на контролния панел за

помещението
– Използването на интерфейс LonWorks® за

помещението
– Предаването на сигнали за промяна
– Интегрирането на други контролери

Функцията за управление на помещението разширява
всеки контролер за помещение или TAM в помещението
като:

• Централна предавателна точка за централизираната
система за управление на сградата (BMS)

• Централна точка за прехвърляне за режима на работа
на помещението

• Обединено централно извеждане на аларми

• Възможност за свързване за контролен панел на
EASYLAB за помещението

• Точка за събиране на всички свързани с помещението
данни като общите дебити, положенията на лопатката
на клапата, налягането в помещението и всички
настройки за помещението

Информация за проектиране за функцията за
управление на помещението (RMF):

• За всяко помещение RMF може да се включи за един
конкретен контролер.

• RMF може да се включи за всеки контролер за
помещение или адаптерен модул TROX (TAM).

• Всеки от тези типове контролери е фабрично
подготвен за включването на функцията.

• Контролен панел за помещението може да се
свърже само на контролер с включена RMF.
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EASYLAB
Предимства при проектирането

Интерфейс към централизирана система за
управление на сградата

Сложните системи – особено такива, които са част от
системата за безопасност, – трябва да осигуряват
възможност за лесно свързване с по-високо ниво на
управление. За тази цел системата трябва да има
интерфейси, които да позволяват осигуряването на
гъвкави връзки.
Освен аналогови входове и изходи за зададена стойност,
настройки по подразбиране и процедури за изход на
действителната стойност със сигнали 0-10 V–, EASYLAB
осигурява също така превключващи контакти като
средство за изменения на системата и предаване на
информация.
По-често обаче днес се предпочита цифрова мрежова
комуникация, която съчетава прозрачността на данните с
ниските разходи за монтаж на проводници.

Едновременно с това протоколът LonWorks® дава
множество възможности за обмен на информация.
Тук системата EASYLAB последователно поддържа
стандартните мрежови променливи (SNVT) и по този начин
осигурява възможно най-голяма съвместимост.

Разширителният модул EM-LON се предлага за
разширяване на системата EASYLAB с интерфейс Lon-
Works®. Този модул може да се използва централно на
контролера с RMF или децентрализирано на всеки отделен
контролер. Различните възможности на разширителния
модул осигуряват разнообразни области на приложение.
Една централизирана конфигурация има за цел да осигури
интерфейс към данните за помещението, докато една
децентрализирана конфигурация позволява достъп до
отделните контролери.

Централизираната BMS може да изпраща запитвания за
следната информация:
• Зададени и действителни стойности за дебитите и

налягането в помещенията
• Локални неизправности
• Обединени съобщения за неизправности със

съдържание, което може да се конфигурира
• Положения на лопатката на управляващата клапа

(оптимизирано централно системно управление)
• Обратна връзка за режимите на работа
• Положение на прозореца (за управление на

лабораторни шкафове)
• Скорост на входящия въздушен поток (за управление на

лабораторни шкафове)
• Задаване на стъпки за лабораторните шкафове (за

управление на лабораторни шкафове)

Централизираната BMS може да зададе тези параметри
за помещението или за контролер на лабораторен
шкаф:
• Режим на работа
• Превключване на приоритета за настройките по

подразбиране за режима на работа между локалния
контролен панел или централизираната BMS

• Превключване между зададените стойности за
налягането в помещението

• Сигнали за промяна на дебита (управление на външната
температура и налягането)

Подробна информация за интерфейса LonWorks® и
списъкът с поддържаните мрежови променливи могат да
се намерят в техническите проспекти на разширителния
модул EM-LON.

Информация за проектиране:
Освен широко разпространения интерфейс LonWorks®
могат да се поддържат и други интерфейси – 
например BACnet. Ние с готовност ще разгледаме 
всяка адаптирана стратегия за свързването на
системата EASYLAB с централизирана система за
управление на сградата.

EM-LON
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EASYLAB
Пуск

Главен екран на пусковия софтуер 

• Диалогов прозорец за системата за управление на
лабораторни шкафове с датчик на входящия въздушен поток

Една от главните цели на разработката за системата
EASYLAB е лесният пуск. Поради новата
комуникационна система разходите за инсталиране и
пуск могат значително да се намалят в сравнение с
предишните системи.

Пуск без инструмента за управление на мрежата
Необходимият обмен на данни между отделните
контролери на едно помещение се извършва
автоматично след като компонентите бъдат включени с
щепселната комуникационна линия и след свързването
на електрозахранването. Не е необходимо да се
дефинират комуникационните трасета или точките за
данни за контролерите на едно помещение.
Използването на инструмент за управление на мрежата
като Echelon LonMaker е необходимо само ако е
необходим интерфейс LonWorks® към централизираната
система за управление на сградата (BMS).

Софтуер за пуск с напътствия за потребителя
Освен тези промени софтуерът за адаптиране на
конфигурацията на управлението за пуск, техническо
обслужване и диагностика е изцяло преработен.
Обичайните работни последователности за пуск и
техническо обслужване са разпределени на отделни
ясни стъпки и потребителят получава интуитивни
напътствия по отделните стъпки на пуска.

Основни характеристики на пуска
• Намалени разходи за инсталиране поради

щепселната комуникационна линия
• Автоматично определяне на обмена на данни

между контролерите без специален софтуер
• Достъп до настройките за помещението от

централна точка (функция за управление на
помещението)

• Софтуер за пуск с напътствия за потребителя и
ясни отделни стъпки

• Допълнително безжично интегриране на
контролерите EASYLAB в софтуера за
конфигуриране

Типичните стъпки за пуск на една система 
EASYLAB са:
• Монтаж на въздушните крайни устройства с

контролера EASYLAB

• Монтаж на захранващото напрежение за
контролера

• Свързване на контролерите със стандартни
мрежови кабели с поставени конектори

• Свързване на лабораторния шкаф или панелите
за управление на помещението с щепселни
кабели

• Свързване на допълнителни датчици за
система за управление на лабораторен шкаф
или налягане (стандартни щепселни датчици)

• Свързване на компютъра към контролера като
пусково устройство

• Извършване на пуск от потребителя и
потвърждаване на отделните контролери

• Включване на функцията за управление на
помещението, завършване на
конфигурирането с напътствия от софтуера,
функционална проверка на управлението
на помещението

• Всичко е готово!
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EASYLAB
Основни положения при проектирането

Конфигуриране на електрическата система
• Електрозахранване с 24 V~; 

Допълнително с 230 V~ през разширителен модул EM-
TRF или EM-TRF-USV

• Свързване на до 24 въздушни крайни устройства с
контролера EASYLAB TCU3 или комуникационната
линия (KL)

• Всякаква комбинация от контролери EASYLAB-TCU3 е
възможна в една отделна система: 
контролер на лабораторен шкаф, контролер за
подавания въздух, контролер за изтегления въздух и
адаптерен модул TROX (TAM)

• Конфигурация на свързването с комуникационна
линия (KL)
- Стандартен мрежов кабел с конектори („пач“ кабел)

от тип S-FTP (външен цокъл за свързване)
- Вариант: мрежов кабел от тип S-FTP на макара за

рязане с използване на болтови клеми
• Свързване на контролерите в последователна линейна

структура
• Терминиране на комуникационната линия в началото

и края на последователната линейна структура с
индивидуално включващи се терминални резистори,
вградени в контролера

• Обща дължина на комуникационната линия за
помещение с EASYLAB: до 300 м

Интегриране на външни стойности за дебита

Конфигуриране на централизираната система
За да се гарантира ясен поглед към настройките за
помещението, в системата е необходим контролер,
който поема функцията за управление на помещението
(RMF):
• Включване на функцията за управление на

помещението (RMF) на един избран контролер
(подаван въздух, изтеглен въздух, TAM)

• Централен интерфейс в самото помещение за
предварително зададените стойности за помещението
или за зададените стойности на контролера с
включена RMF (лесно се свързва с цокъла за сервизно
обслужване на контролния панел за помещението)

• Настройки като тези за минималния изтеглен въздух,
прехвърлянето на въздуха, постоянните дебити и др.
се съхраняват централно тук и се взимат под
внимание от цялата система

• Централизиран монтаж на интерфейса в помещението
с превключващи контакти, аналогови сигнали и Lon-
Works®

• Свързване на контролния панел за помещението на
контролера с включена RMF

Контролни панели
• За лабораторни шкафове, контролните панели BE-SEG-

01 и BE-LCD-01 са алтернативни варианти.
• Само BE-LCD-01 на контролера с RMF може да се

използва като контролен панел на помещението.
• Могат да се свържат до два контролни панела.
• Осигурените свързващи кабели за контролния панел

са готови за включване, с поставени конектори и
дължина 5 м.

• Като друг вариант може да се използва стандартен
мрежов кабел тип S-FTP с дължина до 40 м.

¹ Съгласно стратегията за управление.
² В зависимост от броя на специалните функции, използващи превключватели, оставащите превключватели могат да се използват за управление на дебита.

¹ Само с разширителен модул EM-LON.

Също така са включени
Съществуващи входове на контролера за

Лабораторен
шкаф

Подаван въздух/
изтеглен въздух

TAM Подаван въздух/изтеглен въздух/TAM с
функция за управление на помещението

Регулируем изтеглен или подаван въздух със сигнали 0-10 V– До 4¹ 4 5 2–4²

Постоянен изтеглен или подаван въздух с превключващи контакти До 5² 6 6 До 6²

Възможности Лабораторен шкаф Подаван въздух/изтеглен
въздух/TAM

Подаван въздух/изтеглен въздух/TAM с
функция за управление на помещението

Алармите се изпращат по превключващи
се изходи без напрежение 1 1 2

Настройки по подразбиране за режима на работа
на помещението с превключващи се входове – – �

Действителен дебит на контролера с
аналогови изходи 0-10 V

Действителен дебит на контролера/Общ
дебит на помещението/Положение на

лопатката на клапата

Действителен дебит на контролера/Общ
дебит на помещението/Положение на

лопатката на клапата

Действителен дебит на контролера/Общ
дебит на помещението/Положение на

лопатката на клапата

Интерфейс на
контролера/Действителни стойности и
аларми по мрежа LonWorks®

� 
1

� 
1

� 
1

Интерфейс в
помещението/Кумулативни стойности
и аларми по мрежа LonWorks®

– – � 
1

Интерфейс към централизирана система за управление на сградата
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В лабораториите лабораторният шкаф има специална
функция по отношение на личната безопасност.
Тук са особено важни три цели на безопасността:

1. Капацитет за задържане
Лабораторните шкафове трябва да не позволяват на
газовете, изпаренията или прахът да излизат от
вътрешността на лабораторния шкаф в опасни
концентрации.

2. Прочистване
Лабораторните шкафове трябва да не допускат
образуването на огнеопасна (взривоопасна) атмосфера
вътре в шкафа.

3. Защита от пръски и летящи отломки
Лабораторните шкафове трябва да не допускат
служителите да бъдат наранени от пръски или летящи
отломки.

Макар последната точка да е гарантирана просто от
конструкцията на лабораторния шкаф, управлението на
вентилацията е от критично значение за първите две
точки. За да отговорят на всички индивидуални
изисквания, всички обичайни възможности за
управление се предлагат със системата EASYLAB.

Всички контролери LABCONTROL, а също така и
контролерът EASYLAB TCU3 са изпитани от
независим, сертифициран изпитателен институт 
по EN 14175, част 6.

Контролер за дебит TVLK за лабораторни шкафове
За управлението на дебита на замърсения изтеглен
въздух в лабораторни шкафове въздушното крайно
устройство от тип TVLK обикновено се използва
свързано с контролера EASYLAB TCU3.

Предимствата на тип TVLK:

• Изключително точна изработка с използване на най-
модерна технология за инжекционно отливане

• Диаметър 250 мм за директно закрепване върху
лабораторен шкаф

• Компактна монтажна дължина 400 мм

• Силно неподатлив на неблагоприятни условия на
потока

• Диапазоните на дебита могат да се променят с
различни видове решетъчни системи или дюзи на
Вентури

• Използване на решетъчни системи: 
за почистване на датчика тръбите могат да се свалят

• Използване на дюзи на Вентури: 
за почистване на датчика дюзите могат да се свалят

• Много ниска пропускливост, когато лопатката на
клапата е затворена (също така с уплътнения на вала
на лопатката на клапата)

• Всички части във въздушния поток са изработени от
химически устойчива и трудно запалима пластмаса
(PP)

• Заедно с контролера EASYLAB, TVLK образува
оптимизиран функционален възел.

Информация за проектиране:
Ако са необходими други номинални размери или
диапазони на дебита, типът TVRK, също изработен
от пластмаса PP, се предлага с номинални размери
от 125 до 400 мм за управление на лабораторни
шкафове.
Като друг вариант типът контролер TVR от
неръждаема стомана или с галванизирана
конструкция с прахово покритие също може да се
използва със системата EASYLAB.

EASYLAB
Управление на лабораторни шкафове
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EASYLAB
Управление на лабораторни шкафове
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S1

Стратегии за управление на лабораторни шкафове
Стратегиите за управление могат да варират между
стандартна работа – наричана често лабораторна работа –
и специалните режими на работа.

Стандартен режим
При стандартната работа на системата за управление на
лабораторни шкафове могат да се поддържат различни
стратегии за управление, използващи различни системи за
отчитане.
– Управление с фиксирана стойност
– Двуточково или триточково управление с превключващи

контакти
– Регулируем дебит според датчик за разстояние на

прозореца
– Регулируем дебит според датчик на входящия въздушен

поток

Специални режими на работа
За определени работни ситуации се предлагат специални
режими на работа, които могат да се включат с настройки
по подразбиране от централизираната система за
управление на сградата или директно, от контролния
панел на лабораторния шкаф.
Следните специални режими на работа могат да се
включат като алтернатива на стандартната работа:
– Усилена работа – например за аварийни вериги
– Намалена работа – например за нощна икономия
– Спиране за изключване на системата
– Отворено положение (не може да се включи от

контролния панел/само с външни настройки по
подразбиране)

Стандартна работа – адаптиране на дебитите към до
три различни стойности

Управление с фиксирана стойност
При управление с фиксирана зададена стойност – 
най-простият вариант – дебитът постоянно се регулира, за
да се поддържа постоянната зададена стойност. През това
време системата за управление реагира на колебанията на
налягането във въздуховода и бързо и прецизно коригира
тяхното отражение.

Информация за проектиране:
Управлението с фиксирана стойност води до 
най-високи разходи за енергия.

Двуточково или триточково управление
За лабораторните шкафове, които трябва да регулират
дебита в зависимост от положенията на прозореца, могат
да се зададат регулируеми дебити на изтегления въздух на
няколко стъпки с този вариант за управление. Стъпките се
изпълняват с помощта на превключващи контакти, които
предават информация към контролера за степента на
отваряне на прозореца.

Ако долната стойност на дебита (V1) обикновено е налице,
когато лабораторният шкаф е затворен при двуточковата
система за управление, по-висок дебит (V2) се коригира с
промяна на състоянието на превключващия контакт,
когато защитният прозорец е отворен.

Триточковата система за управление разрешава
управлението на три различни дебита с помощта на два
превключващи контакта: 
затворен (V1), частично отворен (V2) или напълно отворен
(V3) защитен прозорец на лабораторния шкаф.

S1

S2

Информация за проектиране:
Превключващите контакти за двуточковата или
триточковата система за управление не са
включени в доставката. На контролера EASYLAB
на лабораторен шкаф всички превключватели и
превключващи контакти могат да бъдат свързани
на обекта с тригерна превключваща функция.
Тригерните превключващи контакти се затварят
с кратък импулс и не се отварят до следващия
импулс (например тригерен рийд контакт).

V

Превключвател

V2

V1

V

V2

V1

V3

S1 ПревключвателS2
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Управление на лабораторни шкафове

Стандартна работа – регулируема корекция на
дебитите към съответната работна ситуация

От гледна точка на икономията на енергия и
безопасността една система за регулируемо
управление е най-удобният начин за аеродинамично
управление на лабораторен шкаф.

Датчик за разстоянието на прозореца – линейна
стратегия за управление
Първата възможност за регулируемо управление е
линейната промяна на дебита между две регулируеми
стойности с отчитането на разстоянието на отваряне на
прозореца с помощта на датчик за разстояние.

Датчик за разстоянието на прозореца – стратегия за
управление с оптимизирана безопасност 
Като вариант на управлявания с датчик за разстояние
дебит, тази стратегия определя теоретичната скорост на
входящия въздушен поток в лабораторния шкаф и се
грижи тази скорост да поддържа зададена стойност –
обикновено 0,5 м/с, но зададената стойност може да се
коригира. Този вариант увеличава безопасността, тъй
като по конструкция входната скорост се поддържа по-
висока, отколкото скоростта на въздушния поток в
помещението.

V

Vmin.

Vmax.

Затворен Отворен

Дебит

Скорост на входящия поток

0

V

Vmin.

Vmax.

Дебит

Скорост на входящия поток

Кьолнски университет, Германия

v [m/s]
1

0,5

Затворен Отворен

0

v [m/s]
1

0,5

Информация за проектиране:
Тази стратегия е особено подходяща за
лабораторни шкафове в среди с по-силен въздушен
поток вътре в лабораторния шкаф (завихряне).
Дължината на изтегляне на DS-TRD-01 до 1750 мм
позволява датчикът за разстоянието на прозореца
да се използва и на лабораторни шкафове с
особено големи прозоречни отвори.
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Датчик на входящия въздушен поток – стратегия за
управление за гарантиране на посочена скорост на
входящия въздушен поток
Като трета възможност за регулируемо управление този
метод се основава на измерването на скоростта на
входящия въздушен поток с помощта на малък байпас.
Това е особено подходящо за лабораторни шкафове,
които имат както вертикални, така и хоризонтални
прозорци. Всички отваряния на лабораторния шкаф се
отчитат и скоростта на входящия въздушен поток
(обикновено 0,5 м/с), зададена по време на пуска, се
поддържа постоянна в работен диапазон между
минималния и максималния дебит. В Европа тези
гранични стойности за дебитите обикновено се
получават в резултат на изпитанието по EN 14175 на
лабораторния шкаф.

Откриване на топлинни товари без отражение 
върху температурната компенсация

Като специална възможност на този вариант датчикът
на входящия въздушен поток открива увеличени
топлинни товари във вътрешността на лабораторния
шкаф, за да може системата за управление да увеличи
дебита за безопасно разсейване на топлинните товари.
Температурната компенсация на този датчик по начало
не се влияе от тази функция.

Информация за проектиране:
Тази стратегия за управление е особено подходяща
за лабораторни шкафове, които имат както
вертикални, така и хоризонтални плъзгащи се
прозорци. Този вариант води до най-ниски разходи за
сглобяване и монтаж.

EASYLAB
Управление на лабораторни шкафове
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Corning, Фонтенбло, Франция

V

Vmin.

Vmax.

Дебит

Скорост на входящия поток

Затворен Отворен

0

v [m/s]
1

0,5
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Поддръжка на допълнителни функции

Изпълнение на управление на разнообразието
За да се поддържа проектната стойност за общо
изтегления въздух, функцията за разнообразие може да
се включи в системата EASYLAB. Тази функция
надеждно ограничава максималната стойност на дебита
на изтегления въздух чрез целево намаляване при
отделните лабораторни шкафове, при което гарантира
безопасната работа на възможно най-много шкафове в
лабораторията. Ако даден лабораторен шкаф е засегнат
от намаляването, ясен сигнал за ситуацията се показва
на неговия контролен панел.

Информация за проектиране:
Управлението на разнообразието може да се
използва само в комбинация с контролери EASYLAB за
помещения или адаптерния модул TROX.

Сигнализиране на детектор за
движение
Детектори на движение могат да се
интегрират в системата за икономия
на енергия. С помощта на оптични и
звукови сигнали на потребителя на
лабораторния шкаф се напомня да
затвори прозореца, ако той остава
ненужно отворен за по-дълъг от
зададения период.

Информация за проектиране:
Подходящ детектор за движение е включен в
асортимента на TROX: детектор за движение TROX
тип TBS.

Управление на механизма за затваряне
на прозореца 
Механизъм за затваряне на прозореца
може да се включи директно с помощта
на бутоните „отворен“ и „затворен“ на
контролния панел на EASYLAB. За
управлението на такива механизми
контролерът осигурява необходимите
превключващи контакти.

Лабораторни шкафове с технология за помощен
поток
Необходимите функции за управлението на
лабораторни шкафове с тази технология се поддържат
изцяло от системата EASYLAB.

Освобождаване на очистващото устройство за
изтегления въздух
Системата наблюдава системата за управление на
лабораторни шкафове и се грижи очистващото
устройство за изтегления въздух да се включва само
когато бъде постигнат необходимият дебит.

Функция за отвеждане на дим след откриване на
пламък и дим 
С температурен превключвател или детектор за дим
може да се реализира допълнителна функция за
отвеждане на дим от лабораторния шкаф. Ако
температурата в лабораторния шкаф се повиши над
критична точка, тогава, в зависимост от
конфигурацията, клапата за управление на дебита ще
премине в напълно затворено или отворено положение.
Съответната аларма ще се покаже на контролния панел.
Сигнализирането на алармата на централизирана
система за управление на сградата също може лесно да
се осъществи.
Друг вариант е да се свърже детектор за дим, който да
включва тази функция.

Информация за проектиране:
Необходимите датчици могат да се определят на
планова среща.

Осветление на лабораторния шкаф
С разширителния модул EM-LIGHT контролерът на
лабораторен шкаф EASYLAB предлага възможността за
управление на осветлението вътре в лабораторен шкаф
с помощта на контролния панел. За тази цел кабелите
на лампите могат да се включат в цокъл директно на
контролера, през който след това ще получават
регулирано захранващо напрежение.

Информация за проектиране:
Осветлението на лабораторния шкаф с
разширителния модул EM-LIGHT обикновено се
контролира в комбинация с разширителния модул за
мрежово захранване EASYLABEM-TRF или EM-TRF-USV.

EASYLAB
Управление на лабораторни шкафове

Осветление
Лабораторен шкаф
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Интегриране на регулируеми дебити
Контролери за дебит с аналогов изход за
действителната стойност (0-10 V–) като абсорбаторите и
локалните точкови смукателни модули могат да
сигнализират контролера на лабораторния шкаф. В
зависимост от конфигурацията сигналите се
интерпретират като изтеглян или подаван въздух и така
се включват при определянето на общия дебит на
изтегления въздух или общия дебит на подавания
въздух.

Информация за проектиране:
• За всеки лабораторен шкаф се предлагат до

четири аналогови входа
• Допълнително сигнализиране е възможно на

адаптерен модул TROX (TAM) или контролерите за
помещение

Интегриране на фиксирани дебити
Стойностите на фиксираните дебити могат да се
сигнализират на контролера на лабораторен шкаф с
помощта на превключващите се входове. В зависимост
от конфигурацията тези стойности се интерпретират
като изтеглян или подаван въздух и така се включват
при определянето на общия дебит на изтегления въздух
или общия дебит на подавания въздух, когато
превключвателят бъде включен.

Информация за проектиране:
• В зависимост от броя на използваните специални

функции до пет превключващи се входа се
предлагат на всеки контролер на лабораторен
шкаф.

• Допълнително сигнализиране е възможно на
адаптерен модул TROX (TAM) или контролерите за
помещение

EASYLAB
Управление на лабораторни шкафове
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Достъпни входни и изходни сигнали на контролера на лабораторен шкаф

Входни сигнали Аналогов вход Цифров вход Разширение EM-
LON за LonWorks®

Интегриране на регулируем изтеглян или подаван въздух •

Интегриране на постоянен изтеглян или подаван въздух (с
превключване) •
Специални функции:
запитване за очистващо устройство за изтегления въздух, обратна връзка за функцията
на технологията за помощен поток, отвеждане на дим, детектор за движение

•

Настройка по подразбиране за режима на работа (само за отделните
готови настройки за режима на работа) • •

Изходни сигнали Аналогов изход Цифров изход Разширение EM-
LON за LonWorks®

Действителен дебит на лабораторния шкаф • •

Общ дебит на изтегления или общ дебит на подавания въздух • •

Скорост на входящия въздушен поток/положение на прозореца •

Алармена сигнализация • •

Положение на лопатката на клапата • •

Текущо изпълняван режим на работа •
Специални функции:
освобождаване на очистващо устройство за изтегления въздух, управление на
функцията на технологията за помощен поток, управление на механизма за
автоматично затваряне на прозореца, осветление на лабораторния шкаф

• •
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Контролни панели за лабораторни шкафове 
по EN 14175
Освен аеродинамичната функция, други важни
проблеми при цялостното проектиране на системата за
управление са работата на потребителите, следенето на
алармите (визуално и звуково) или възможното
конфигуриране на различни стратегии за управление.
За показанията за функциите по EN 14175 и работата на
системата за управление на лабораторни шкафове
системата EASYLAB предлага два различни контролни
панела, които могат да се адаптират към текущата
ситуация.

Показанието за работното състояние има три цвята и е
придружено от текстови показания „HIGH“ (Висок) и
„LOW“ (Нисък).
Показание за следене на максимално допустимото
отваряне на прозореца по EN 14175 също се предлага.

Отчетливо поле в зелено/жълто/червено за
показанието за работното състояние (2,5 см²).
Мигащите показания за алармите се редуват.

За производителя на лабораторно обзавеждане са
включени управление на вътрешното осветление на
лабораторния шкаф, задействане на механизма за
затваряне на прозореца и показание за интервала за
обслужване.
Функциите, които в момента не се предлагат, защото да
били временно ограничени, централно блокирани или
например ненужни за конкретния проект, не се
обозначават. С тази адаптивна концепция промените в
системата за показания или смяната на целия
контролен панел в случай на по-късни изменения
остават в миналото.

Включването по интервал от време – например при
временно интензивно използване на лабораторни
шкафове или ръчен режим (с настройки различни от
централните по подразбиране за режима на работа) –
улеснява икономията на енергия. През вградения цокъл
за сервизно обслужване контролните панели осигуряват
удобен достъп за пуска и техническото обслужване на
контролерите EASYLAB. Съобщения за състоянието могат
да се показват на контролните панели. В зависимост от
модела се използва 40-знаково показание в прав текст
на различни езици или лесно за четене 2-знаково
показание.

Предимствата за потребителя:
• Показване на текущия режим на работа
• Показване на съобщения за състоянието
• Показване на текущата скорост на входящия

въздушен поток
• Показания в прав текст за текущите дебити (само на

BE-LCD-01)
• Могат да се свържат един или два контролни панела.

Повече подробности за точния диапазон на функциите
и техническите данни могат да се намерят в
техническите проспекти на контролните панели.

Изключена звукова аларма

Наблюдение на прозореца по EN 14175

Висок режим

Нисък режим

Спирателен режим

Отворен преден прозорец

Затворен преден прозорец

Осветление на лабораторния шкаф 

Ръчен режим
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EASYLAB
Управление на лабораторни шкафове · примери за приложението

Пример за приложение 1:

Отделен контролер на лабораторен шкаф като
самостоятелно решение 

Област на приложение:
• Един контролер на лабораторен шкаф може да се

използва самостоятелно.
• Всички варианти на управление на лабораторни

шкафове са възможни.
• Режимите на работа и специалните функции на

системата за управление на лабораторни шкафове
могат да се променят от контролния панел или
цифровите превключващи се входове.

• Интегрирането на външни дебити на смукателни
модули и абсорбатори е възможно с помощта на
сигнали.

Освен това разширителният модул EM-LON може да се
използва с LonWorks® за отделната настройка по
подразбиране за режима на работа или за запитвания
за действителните стойности през централизирана
система за управление на сградата.

Примери за код за поръчка:

Вариант 1:
TVLK – FL/250 -100/GK/ELAB/FH-VS/TZS/Vmin – Vmax

Контролер на лабораторен шкаф EASYLAB TVLK и датчик на
входящия въздушен поток със следното оборудване:
устройство за измерване на диференциалното налягане, фланец,
насрещен фланец, 230 V~ мрежово захранване, електромагнитен
клапан, извод за свързване на осветлението на лабораторния 
шкаф

Вариант 2:
TVLK / 250-D10 / ELAB / FH-DS / L / Vmin – Vmax

Контролер на лабораторен шкаф EASYLAB TVLK и датчик за
разстоянието на прозореца със следното оборудване:
дюза на Вентури, захранващо напрежение 24 V~, разширителен
модул EM-LON

Забележка:
За обяснение на кодовете за поръчки вижте стр. 68.

BMS

ALTANA BYK-Chemie, Везел, Германия

S1

S2

500 mm
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BMS

Лабораторен
шкаф 1

Лабораторен 
шкаф 2

Лабораторен
шкаф 3

Лабораторен
шкаф n

Комуникационна
линия (KL)

Пример за приложение 2:

Няколко контролера за лабораторни шкафове с
адаптерен модул TROX (TAM) като централна точка за
прехвърляне

Област на приложение:
Осигуряване на контролера на лабораторен шкаф от
производителя на лабораторно обзавеждане
• Централна точка за прехвърляне – например за

централизираната система за управление на сградата
(BMS) или за интегрирането на контролера за подаван
и/или изтеглен въздух 

• Всички варианти на управление на лабораторни
шкафове са възможни.

• Режимите на работа и специалните функции на
системата за управление на лабораторни шкафове могат
да се направят от контролния панел на лабораторния
шкаф.

• Режимите на работа на помещението могат да се
сигнализират на адаптерния модул TROX (TAM).

• Интегрирането на външни дебити на смукателни модули
и абсорбатори е възможно с помощта на сигнали.

Конфигурация на системата:
Всички контролери за лабораторни шкафове са свързани
помежду си по щепселната комуникационна линия. Освен
това адаптерен модул TROX (TAM) може да се интегрира
във всяка една точка. Този модул администрира
информацията за дебита на всички свързани контролери и
може да предава общите дебити – например с аналогови
сигнали или LonWorks® – на свързания контролер за
помещение или централизирана система за управление на
сградата. До 23 контролера за лабораторни шкафове
могат да бъдат свързани с един TAM. Допълнително
сигнализиране на стойности за дебита със сигнали 0-10 V
или превключващи контакти е възможно на лабораторните
шкафове или контролера на подавания въздух.

Предимства поради функцията за управление на
помещението (RMF) на адаптерния модул TROX (TAM):
Ако функцията за управление на помещението е включена
на адаптерния модул TROX, е възможно централизирано
сигнализиране на настройка по подразбиране за режима
на работа през контролен панел за помещението. Всички
контролери, свързани през комуникационната линия,
спазват тази централна настройка по подразбиране,
освен, ако в самия контролер не е зададено да не се
съобразява с настройката по подразбиране за това
помещение. Това може да е важно, ако отделни
лабораторни шкафове се използват за 24-часова работа.

Допълнителни възможности с RMF:
• Балансиране на дебита
• Показания за функцията на помещението през

контролния панел за помещението
• Събиране на сигналите в обединена аларма

Интегриране в централизираната системата за управление
на сградата:
За интегриране с мрежа LonWorks® разширителният модул
EM-LON може да се използва по следния начин:
• На контролер на лабораторен шкаф
→ Локален интерфейс за данни за лабораторен шкаф

• На адаптерен модул TROX (TAM)
→ Централен интерфейс за данни за помещението
По мрежата могат да се обменят настройки по
подразбиране за режима на работа, текущи стойности
за дебита и сигнали за обединена аларма. Това
намалява необходимите точки за данни и съответно –
разходите. Така TAM се превръща в основен
комуникационен интерфейс в лабораторията.

LonWorks®
например положение на лопатката на клапата, алармен сигнал,

настройки по подразбиране за режима на работа, обратна връзка

Аналогов 0-10 V–
например общо 
изтеглен въздух

превключващи контакти
например настройки по подразбиране 

за режима на работа, алармени сигнали

Адаптерен модул
TROX (TAM)
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Примери за код за поръчка:

Контролер на лабораторен шкаф:
TVLK/250-100/ELAB/FH-VS/Z/Vmin – Vmax

Контролер на лабораторен шкаф TVLK и датчик на входящия
въздушен поток със следното оборудване: устройство за измерване
на диференциалното налягане, електромагнитен клапан,
захранващо напрежение 24 V~

Адаптерен модул TROX:
TAM/TL/LAB-RMF
Адаптерен модул TROX със следното оборудване:
захранващо напрежение 230 V~, разширителен модул EM-LON,
функция за управление на помещението за лаборатории

Забележка:
За обяснение на кодовете за поръчки вижте стр. 68.

Информация за проектиране:
Общото решение се осигурява само от контролери
EASYLAB, предлагащи следните възможности:

• Лесно интегриране на контролерите за помещение
с помощта на стандартизирана комуникационна
линия

• Автоматично разпределение на дебитите по
всички контролери за подаван и изтеглен въздух

• Наблюдение на общия обем на изтегления въздух,
дефиниран по време на проектирането, с
възможност за коригиране с избирателно
управление на разнообразието

Sanofi-Aventis, Франкфурт, Германия
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За управлението на дебитите вътре в едно помещение
контролерите EASYLAB TCU3 могат да се използват с
всички типове въздушни крайни устройства TROX – TVR
· TVRK · TVZ · TVA · TVJ · TVT. Освен конструкцията с
галванизирана листова стомана се предлагат и варианти
с прахово покритие, изработени от неръждаема стомана
или пластмаса (PP). Всички необходими контролери за
едно помещение (максимум 24) са свързани помежду си
по комуникационната линия (KL).

Предимства на използването на контролера за
помещение EASYLAB
• Лесно свързване на контролерите за помещение с

помощта на стандартизирана комуникационна линия
• Баланс на прехвърления въздух в помещението
• Автоматично разпределение на дебитите по всички

контролери за подаван и изтеглен въздух
• Управление на разнообразието
• Оптимизиране на баланса на изтегления въздух
• Поддържане на минималната скорост на изхвърляне

на въздуха на въздушните крайни устройства
• Системите за управление от критично значение са

осигурени с непрекъснато електрозахранване (UPS).

Ново:
Ако повече от един контролер за подавания или
изтегления въздух се използват в едно помещение,
разпределението на дебитите се извършва
автоматично.

Управление на баланса на помещението
При управлението на баланса на помещението
корекцията на отношението между водещ и подчинен
дебит е важна.
При този процес потребителите на изтеглянето на
въздуха (лабораторни шкафове, помещения с изтеглян
въздух, абсорбатори или точкови смукателни модули)
обикновено определят необходимия подаван въздух.
Контролерите за подавания въздух сумират отделните
потребители на изтеглянето на въздуха, за да получат
общия изтеглен въздух и следят този общ изтеглен
въздух с абсолютна разлика. Тази стратегия гарантира
необходимата отрицателна разлика в налягането по DIN
1946, част 7.

В специални случаи като чистите помещения това
отношение може да бъде точно обратното, което
означава, че в тези случаи скоростта на смяна на
въздуха се определя от подавания въздух, а изтегленият
въздух следва подавания като подчинен. Поддържат се
и двата основни принципа.

Абсолютната разлика се предпочита пред процентната
разлика, тъй като при процентната разлика различни
разлики в налягането ще възникват в зависимост от
количеството на общо изтегления въздух.

Поради този факт процентната разлика не се поддържа
при системите TROX за управление на помещения.

Само абсолютна разлика между подавания въздух и

изтегления въздух гарантира стабилна 
отрицателна разлика в налягането.

EASYLAB
Управление на помещението
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Допълнителни функции на системата за управление на
помещението

Управление на разнообразието
В големи лабораторни сгради системите за управление на
помещенията поставят една допълнителна задача: 
От съображения за оптимизиране на инвестиционните
разходи централните системи често не се проектират за
100% капацитет. Положителният страничен ефект от това
е, че енергийните разходи и необходимото пространство
за тези системи намаляват. Друг резултат от този вид
проектиране е, че работещите в лабораториите могат да
отварят само лабораторните шкафове, които се използват
в момента. Ако всички потребители на изтеглянето на
въздуха бъдат натоварени на 100%, областите, които са
по-неблагоприятно свързани към системата въздуховоди,
може да страдат от недостиг на въздух.
За да компенсира тези ефекти, системата EASYLAB
предлага две функции:

1.Максималната стойност на изтегления въздух,
дефинирана за отделното помещение, се следи и
сигнализира централизирано. През това време визуална
и – ако е необходимо – звукова аларма се излъчва през
контролния панел за помещението.

2.По-елегантна възможност е управлението на
разнообразието, въведено от TROX. То активно се
намесва в процеса на управление на помещението и по
този начин гарантира ограничаването на изтегления
въздух до дефинираната максимална стойност. 

През това време подобреният вариант на избирателното
управление на разнообразието гарантира, че възможно
най-много лабораторни шкафове могат да се използват
едновременно при пълен капацитет. При лабораторните
шкафове, на които това управление създава
ограничение, се извеждат ясни показания и аларми.
Така се гарантира поддържането на безопасността.

Оптимизиране на баланса на изтегления въздух
За баланс на помещението често се налага изтегляният от
помещението въздух да пада до пълно спиране, когато
потребителите на изтеглянето на въздуха са включени.
Междувременно обаче е важно в помещението да не се
създават нестабилни условия. Включването на
оптимизирането на баланса на изтегления въздух,
интегрирано в системата EASYLAB, отчита този проблем и
гарантира, че всички контролери ще останат в рамките на
своите диапазони на управление.

Отчитане на минималната скорост на изхвърляне на
въздуха на въздушните крайни устройства
Като доставчик на всички видове вентилационни
компоненти TROX знае, че минималната скорост на
изхвърляне на въздуха през дифузорите трябва да се
постигне, за да се осигури комфорт във всички условия на
работа на една система за управление с регулируем дебит.
Системата EASYLAB се съобразява с типа на дифузора и
осигурява необходимите сигнали за гарантиране на
минималната скорост на изхвърляне на въздуха.

Функции за следене на системата за управление на
помещението
Функциите на системата за управление на помещението се
следят постоянно от системата за управление EASYLAB.
Междувременно допълнителният контролен панел за
помещението осигурява информация за текущото
състояние. Резултатите от тези функционални
възможности могат да се препратят и до централизираната
система за управление на сградата (BMS) като алармени
сигнали.

Следните стойности могат да се следят:
• Дебит на минималния изтеглен въздух под нормата
• Дебит на общо изтегления въздух над проектната норма
• Включено управление на разнообразието
• Обединени алармени сигнали от всички участници в

системата
• Хардуерна неизправност
• Неизправност в конфигурацията

� Намаляване на дебита при лабораторни шкафове 3 и 4 поради 
управление на разнообразието

� Постигнато е намаляване на дебита до зададената максимална 
стойност на общо изтегления въздух
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Пример 1:
Контролер на лабораторен шкаф с контролер за
подавания въздух

Област на приложение:

• Лаборатория с няколко лабораторни шкафа

• Минималният общо изтеглен въздух по проект е вече
гарантиран от дебитите на изтегления въздух на
лабораторните шкафове във всички условия на работа.
Поради това не е необходим допълнителен контролер на
изтегления въздух.

• Контролер за подавания въздух допълва необходимия
дебит на подавания въздух за работната ситуация.

• Интегрирането на външни дебити на смукателни модули
и абсорбатори е възможно с предаването на сигнали
към контролера.

Конфигурация на системата:
Всички контролери за лабораторни шкафове са свързани
помежду си по щепселната комуникационна линия. 
Контролерът EASYLAB за подавания въздух може да се
включи във всяка точка на комуникационната линия.
Функцията за управление на помещението (RMF) е
включена на този контролер. Допълнително сигнализиране
на стойности за дебита със сигнали 0-10 V или
превключващи контакти е възможно на лабораторните
шкафове или контролера на подавания въздух. Общо 24
контролера могат да бъдат свързани последователно –
тоест, например, до 23 контролера на лабораторни
шкафове могат да бъдат комбинирани с един контролер за
подавания въздух.

Функция за управление на помещението (RMF) на
контролера за подавания въздух:

• Възможност за свързване за контролния панел за
помещението

• Настройка по подразбиране за режима на работа за
всички контролери в помещението (възможно е
изключване на отделни контролери)

• Наблюдение на параметрите в помещението (минимален
общо изтеглен въздух под нормата/общо изтеглен
въздух над нормата)

• Показания за функцията на помещението през
контролния панел за помещението

• Събиране на сигналите в обединена аларма

Интегриране в централизираната системата за управление
на сградата:
За интегриране с централизираната система за управление
на сградата по мрежа LonWorks® разширителният модул
EM-LON може да се използва по следния начин:
• На контролер на лабораторен шкаф
→ Локален интерфейс за данни за лабораторен шкаф

• На контролера за подавания въздух
→ Централен интерфейс за данни за помещението

Примери за код за поръчка:

Контролер EASYLAB на лабораторен шкаф: 
TVLK/250-100/ELAB/FH-VS/Z/Vmin – Vmin
Контролер на лабораторен шкаф TVLK и датчик на входящия въздушен
поток със следното оборудване:
устройство за измерване на диференциалното налягане, захранващо
напрежение 24 V~, електромагнитен клапан за автоматичен баланс на
нулата

Контролер EASYLAB тип TVR за подавания въздух:
TVR/250/ELAB/RS/Z/LAB-RMF/ΔV – Vconstant
Контролер TVR за подавания въздух със следното оборудване:
Захранващо напрежение 24 V~, електромагнитен клапан за
автоматичен баланс на нулата, функция за управление на
помещението за лаборатории

Забележка:
Функцията за управление на помещението може да се осигури само за
един контролер за помещение.
За обяснение на кодовете за поръчки вижте стр. 68.
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Лабораторен
шкаф n

Функция за управление на помещението (RMF)

Комуникационна линия (KL)

t

X

X

X
Изтеглен въздух

Подаван въздух

X = Постоянна разлика между подавания и изтегления въздух,
за да се гарантира, че необходимият поток за прехвърляне е
постигнат 

S_LMS_BG_1_Labcontrol_QX7.qxp:S_LMS_SC_1_Labcontrol  22.08.2012  9:40 Uhr  Seite 40



41

Пример 2:
Контролер на лабораторен шкаф с контролер за
изтегления въздух

Област на приложение:

• Лаборатория с няколко лабораторни шкафа

• Минималният общо изтеглен въздух по проект не
може да се гарантира напълно от дебитите на
изтегления въздух на лабораторните шкафове. Поради
това е необходим допълнителен контролер на
изтегления въздух. В зависимост от работната
ситуация на лабораторните шкафове контролерът на
изтегления въздух увеличава или намалява дебита на
изтегления въздух.

• Подаваният въздух се регулира от контролер за
постоянен дебит (например контролер RN).

• Интегрирането на външни дебити на смукателни
модули и абсорбатори е възможно с предаването на
сигнали към контролера.

Конфигурация на системата:
Всички контролери за лабораторни шкафове са
свързани помежду си по щепселната комуникационна
линия. Контролерът EASYLAB за изтегления въздух може
да се включи във всяка точка на комуникационната
линия. Функцията за управление на помещението (RMF)
е включена на този контролер, като по този начин
гарантира минималният общо изтеглен въздух,
дефиниран при проектирането.
Допълнително предаване на стойности за дебита със
сигнали 0-10 V или превключващи контакти е възможно
на лабораторните шкафове или контролера на
изтегления въздух. Общо 24 контролера могат да бъдат
свързани последователно – тоест, например, до 23
контролера на лабораторни шкафове могат да бъдат
комбинирани с един контролер за изтегления въздух.

Функция за управление на помещението (RMF) на
контролера за изтегления въздух:

• Възможност за свързване за контролния панел за
помещението

• Настройка по подразбиране за режима на работа за
всички контролери в помещението (възможно е
изключване на отделни контролери)

• Наблюдение на параметрите в помещението
(минимален общо изтеглен въздух под нормата/общо
изтеглен въздух над нормата)

• Показания за функцията на помещението през
контролния панел за помещението

• Събиране на сигналите в обединена аларма

Интегриране в централизираната системата за
управление на сградата:
За интегриране с централизираната система за
управление на сградата по мрежа LonWorks®
разширителният модул EM-LON може да се използва по
следния начин:

• На контролер на лабораторен шкаф
→ Локален интерфейс за данни за лабораторен шкаф

• На контролера за изтегления въздух
→ Централен интерфейс за данни за помещението

Примери за код за поръчка:

Контролер EASYLAB на лабораторен шкаф: 
TVLK/250 –D10/ELAB/FH-VS/Z/Vmin – Vmax

Контролер на лабораторен шкаф TVLK и датчик на входящия
въздушен поток със следното оборудване:
дюза на Вентури, захранващо напрежение 24 V~, електромагнитен
клапан за автоматичен баланс на нулата

Контролер EASYLAB тип TVR за изтегления въздух:
TVR/160/ELAB/RE/Z/LAB-RMF/Vday – Vnight – Vconstant

Контролер TVR за изтегления въздух със следното оборудване:
Захранващо напрежение 24 V~, електромагнитен клапан за
автоматичен баланс на нулата, функция за управление на
помещението за лаборатории

Забележка:
Функцията за управление на помещението може да се осигури 
само за един контролер за помещение.
За обяснение на кодовете за поръчки вижте стр. 68.

EASYLAB
Управление на помещението · примери за приложението
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Пример 3:
Контролер на лабораторен шкаф с контролер за
подавания и изтегления въздух

Област на приложение:

• Лаборатория с няколко лабораторни шкафа

• Минималният общо изтеглен въздух по проект не може
да се гарантира напълно от дебитите на изтегления
въздух на лабораторните шкафове. Поради това е
необходим допълнителен контролер на изтегления
въздух. В зависимост от работната ситуация на
лабораторните шкафове контролерът на изтегления
въздух увеличава или намалява дебита на изтегления
въздух.

• Подаваният въздух се регулира от контролер EASYLAB за
дебит.

• Интегрирането на външни дебити на смукателни модули
и абсорбатори е възможно с предаването на сигнали
към контролера.

Конфигурация на системата:
Всички контролери за лабораторни шкафове са свързани
помежду си по щепселната комуникационна линия.
Контролерите EASYLAB за подавания въздух и изтегления
въздух могат да се включат във всяка точка на
комуникационната линия. Функцията за управление на
помещението трябва да бъде включена на един от двата
контролера за помещение.
Допълнително предаване на стойности за дебита със
сигнали 0-10 V или превключващи контакти е възможно
на всички контролери. Общо 24 контролера могат да бъдат
свързани последователно – тоест, например, до 22
контролера на лабораторни шкафове могат да бъдат
комбинирани с един контролер за подавания въздух и
един контролер за изтегления въздух.

Примери за код за поръчка:

Контролер EASYLAB на лабораторен шкаф: 
TVLK/250-100/ELAB/FH-VS/Z/Vmin – Vmax

Контролер на лабораторен шкаф TVLK и датчик на входящия въздушен
поток със следното оборудване: устройство за измерване на
диференциалното налягане, захранване 24 V~, електромагнитен
клапан за автоматичен баланс на нулата

Функция за управление на помещението (RMF) на
контролера за подавания или изтегления въздух:

• Възможност за свързване за контролния панел за
помещението

• Настройка по подразбиране за режима на работа за
всички контролери в помещението (възможно е
изключване на отделни контролери)

• Наблюдение на параметрите в помещението (минимален
общо изтеглен въздух под нормата/общо изтеглен
въздух над нормата)

• Показания за функцията на помещението през
контролния панел за помещението

• Събиране на сигналите в обединена аларма

Интегриране в централизираната системата за управление
на сградата:
За интегриране с централизираната система за управление
на сградата по мрежа LonWorks® разширителният модул
EM-LON може да се използва по следния начин:

• На контролер на лабораторен шкаф
→ окален интерфейс за данни за лабораторен шкаф

• На контролера за помещение с включена RMF
→ Централен интерфейс за данни за помещението

Контролер EASYLAB тип TVR за изтегления въздух:
TVR/160/ELAB/RE/Z/LAB
Контролер TVR за изтегления въздух със следното оборудване:
захранване 24 V~, електромагнитен клапан за автоматичен баланс на
нулата, за лаборатории

Контролер EASYLAB тип TVR за подавания въздух:
TVR/250/ELAB/RS/Z/LAB-RMF/работни стойности за RMF
Контролер TVR за подавания въздух със следното оборудване:
захранване 24 V~, електромагнитен клапан за автоматичен баланс на
нулата, функция за управление на помещението за лаборатории

Забележка:
Функцията за управление на помещението може да се осигури само за
един контролер за помещение.
За обяснение на кодовете за поръчки вижте стр. 68.

EASYLAB
Управление на помещението · примери за приложението
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Пример 4:
Контролер на лабораторен шкаф с контролер за
подавания и изтегления въздух
включва контролери RN и абсорбатори

Област на приложение:

• Лаборатория с няколко лабораторни шкафа

• Минималният общо изтеглен въздух по проект не може да
се гарантира напълно от дебитите на изтегления въздух на
лабораторните шкафове. Поради това е необходим
допълнителен контролер на изтегления въздух. В
зависимост от работната ситуация на лабораторните
шкафове контролерът на изтегления въздух увеличава или
намалява дебита на изтегления въздух.

• Превключващ се абсорбатор трябва да се включи в баланса.

• Подаваният въздух се регулира от контролер EASYLAB за
дебит.

• Интегрирането на външния дебит: например постоянен
смукателен модул

Конфигурация на системата:
Всички контролери за лабораторни шкафове са свързани
помежду си по щепселната комуникационна линия.
Контролерите EASYLAB за подавания въздух и изтегления
въздух могат да се включат във всяка точка на
комуникационната линия. Функцията за управление на
помещението трябва да бъде включена на един от двата
контролера за помещение. Допълнителното предаване на
стойност за дебита със сигнал 0-10 V може да стане на
всеки от контролерите EASYLAB TCU3. Общо 24 контролера
могат да бъдат свързани последователно – тоест,
например, до 22 контролера на лабораторни шкафове
могат да бъдат комбинирани с един контролер за
подавания въздух и един контролер за изтегления въздух.

Примери за код за поръчка:

Абсорбатор на контролера EASYLAB тип TVRK за изтегления въздух:
TVRK/160/BB3/F2- Vfixed value

Контролер TVRK за изтегления въздух за агресивна среда със следното
оборудване: захранващо напрежение 24 V~, статично измерване на
дебита

Функция за управление на помещението (RMF) на
контролера за подавания или изтегления въздух:

• Възможност за свързване за контролния панел за
помещението

• Настройка по подразбиране за режима на работа за
всички контролери в помещението (възможно е
изключване на отделни контролери)

• Наблюдение на параметрите в помещението (минимален
общо изтеглен въздух под нормата/общо изтеглен
въздух над нормата)

• Показания за функцията на помещението през
контролния панел за помещението

• Събиране на сигналите в обединена аларма

Интегриране в централизираната системата за управление
на сградата:
За интегриране с централизираната система за управление
на сградата по мрежа LonWorks® разширителният модул
EM-LON може да се използва по следния начин:

• На контролер на лабораторен шкаф
→ Локален интерфейс за данни за лабораторен шкаф

• На контролера за помещение с включена RMF
→ Централен интерфейс за данни за помещението

Контролер EASYLAB на лабораторен шкаф: 
TVLK/250-100/ELAB/FH-VS/Z/Vmin – Vmax

Контролер на лабораторен шкаф TVLK и датчик на входящия въздушен
поток със следното оборудване: устройство за измерване на
диференциалното налягане, захранващо напрежение 24 V~,
електромагнитен клапан за автоматичен баланс на нулата

Контролер EASYLAB тип TVR за изтегления въздух:
TVR/160/ELAB/RE/Z/LAB
Контролер TVR за изтегления въздух със следното оборудване:
захранващо напрежение 24 V~, електромагнитен клапан за
автоматичен баланс на нулата, за лаборатории

Контролер EASYLAB тип TVR за подавания въздух:
TVR/250/ELAB/RS/Z/LAB-RMF/работни стойности за RMF
Контролер TVR за подавания въздух със следното оборудване:
Захранващо напрежение 24 V~, електромагнитен клапан за
автоматичен баланс на нулата, функция за управление на
помещението за лаборатории

Забележка:
Функцията за управление на помещението може да се осигури само за
един контролер за помещение.
За обяснение на кодовете за поръчки вижте стр. 68.

EASYLAB
Управление на помещението · примери за приложението
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Управление на налягането в помещението като каскада
Схемата за просто управление на баланса на помещението
може да бъде допълнена с управление на налягането. Това
е необходимо, ако разпоредбите изискват управление на
налягането или ако има много ниска пропускливост в
помещението и повече не е възможно да се променя
номиналният дебит в рамките на изискваните допустими
стойности.

Междувременно стратегията за управление на баланса на
помещението също се изпълнява по-пълно с управлението
на налягането. Тя се допълва от контура за управлението
на налягането, което се предава като каскада.

Тук дългогодишният опит на TROX в областта на
електронните системи за управление на налягането в
съчетание с бързите управляващи контури прави
възможно постепенното разширяване на този основен
принцип.

Проблемът на системите за управление на налягането в
помещенията е илюстриран тук:
Балонът съответства на помещението със системата за
управление на налягането; балонът не трябва нито да
се свива (налягането да намалява), нито да се надува
(налягането да се увеличава). В противен случай
балонът (или помещението) може да падне или да се
спука.

Формулата за изчисляване на очакваното налягане в
помещението зависи от:

Като виждате в уравнението на Бернули, площта на
пропускливостта на помещението A е най-важната
променлива, която се отразява на налягането в
помещението. Когато пропускливостта на помещението
клони към нула, физическият резултат е значителни
колебания в налягането, дори при малки разлики в
дебита.

Преценка на необходимото качество за системи за
управление на налягането в помещенията
За управлението на налягането преценката на
необходимата разлика подаван въздух/изтеглен въздух
играе ключова роля.
Колкото по-малка е тази разлика, толкова по-трудно се
постига стабилно управление. В този контекст е
разбираемо, че при едно и също налягане в помещението
някои проекти работят без никакви проблеми, докато
други достигат границите на целесъобразното.

За да може да се направи преценка, математическото
преобразуване на формулата може да бъде полезно:

Където:
Vdiff Разлика в дебитите (подаван въздух – изтеглен

въздух) [m³/h]
psetpoint Зададена стойност за налягането в помещението

[Pa, kg/m*s²]
ρ Плътност на въздуха (20 °C) = 1,2 кг/м³
A Площ на пропускливост на помещението [m²]
μ Коефициент на изхвърляне (зависи от

геометрията), за отвори с остри ръбове: μ = 0,72

Като пример за силно херметично помещение: площта на
пропускливост на помещението A = 0,001 м²:
Това съответства на пролука около 1 мм под вратата или
кръгъл отвор с диаметър около 3,5 см.

Като пример за херметично помещение:
площта на пропускливост на помещението A = 0,015 м²:
Това съответства на пролука около 15 мм под вратата или
кръгъл отвор с диаметър около 14 см.

Споменатите по-горе стойности не зависят от размера на
помещението!
От това изчисление бързо става ясно, че в първия пример
всички компоненти на една вентилационна система трябва
да се хармонизират идеално, за да бъде изобщо възможно
тази ниска разлика в дебитите да се поддържа
равномерно на стабилно ниво. Всяко колебание от
централната система води до също толкова
неизправности, колкото и едно неблагоприятно
местоположение за монтаж на контролера. При сложни
помещения с взаимодействие на множество контролери за
дебит задачата става все по-сложна, тъй като всяка
процедура за управление внася допълнителна променлива
за смущенията.

EASYLAB
Управление на налягането в помещението
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Δp = ρ
2 × ( V

A × μ )²
ρ Плътност на въздуха
V Разлика в дебитите
A Площ на пропускливост

на помещението
μ Коефициент на

изхвърляне

Vdiff = × A × μ × 3600pset
ρ ⁄ 2

Vdiff = × 0,001 м² × 0,72 × 3600 ≈ 16,7 м³/ч25 Pa
0,6

Vdiff = × 0,015 м² × 0,72 × 3600 ≈ 251 м³/ч25 Pa
0,6
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EASYLAB
Управление на налягането в помещението

Системата за управление EASYLAB позволява също така
централизирано конфигуриране на функцията за
налягането в помещението на контролера с помощта на
функцията за управление на помещението (RMF). Това
важи и за случаите, когато активният контролер на
налягането не е част от управлението на помещението.

Управление на налягането в помещението с ясни
показания за функциите
В идеалния случай системата за управление на
налягането в помещението се съчетава с контролния
панел BE-LCD-01 за помещението. Освен режима на
работа този контролен панел показва текущото
налягане в помещението и съответната зададена за него
стойност, като излъчва визуална и звукова аларма в
случай на недопустимо отклонение.

Информация за проектиране:

• При всички случаи еталонното налягане трябва да
се наблюдава внимателно. Свързаната система за
управление на налягането в помещението може да
постигне задоволителен резултат само при
стабилен еталон.

• TROX препоръчва включването на RMF на
контролера на налягането.

• Особено при системите за управление на
налягането в помещенията, изискванията за
монтажа на контролерите трябва да се спазват.

Системата EASYLAB позволява по-нататък да
осъществите дефинирано управление на налягането в
помещението от управлението на дебита, без да
сменяте контролерите. За тази цел трябва да се добави
преобразувател на налягането в помещението, а
управлението на налягането в помещението трябва да
се разреши в конфигурацията на контролера.

Допълнителни функции за управление на налягането
в помещението

Превключване между положителна и отрицателна
разлика в налягането – например в болнични площи
(септична, асептична)
В контролера TCU3 могат да се съхраняват две напълно
различни настройки по подразбиране за зададената
стойност за налягането в помещението. Превключването
между тези стойности може да стане с помощта на
превключвател на цифровия вход или с интерфейса
LonWorks®.

Контакт за врата
Като допълнение към управлението на налягането
системата EASYLAB предлага възможността за
получаване на сигнал от контакт за врата.
Това предлага следните възможности:

• Оптимизиране на функцията за управление

• Изключване на звуковата аларма в случай на
отклонение в налягането за програмируем период от
време

• Препращане на изключването на алармата към
централизираната система за управление на сградата
за избираем период от време. Поради използването
на контакта за врата алармата няма нужда да се
сигнализира незабавно, когато вратата се отвори.
Сигналът за алармата може евентуално да се подаде,
когато вратата остане отворена твърде дълго време.

Jägermeister, Волфенбютел, Германия
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Пример:
Помещение с контролирано налягане с контролер за
подавания и изтегляния въздух 

Област на приложение:

• Помещения, които изискват управление на налягането
от съображения за безопасност или конструктивни
такива

• Помещението може да съдържа лабораторни шкафове и
други смукателни модули.

• Както изтегленият, така и подаваният въздух трябва да
се управляват с контролер EASYLAB за дебит.

• Честотата на смяна на въздуха трябва да се влияе от
промяна на температурата.

• Възможни са обръщане на налягането или различни
нива на налягането.

• Интегриран монитор на налягането е възможно да се
инсталира в помещението с визуална и – по желание –
звукова аларма.

Конфигурация на системата:
Контролерът за подавания въздух и контролерът за
изтегления въздух са свързани помежду си по щепселната
комуникационна линия. Функцията за управление на
помещението трябва да бъде включена на един от двата
контролера за помещение.
Сигнализирането на промяната на температурата се
извършва на контролера с RMF.

Примери за код за поръчка:

Контролер EASYLAB тип TVR за изтегления въздух:
TVR/200/ELAB/RE/Z/LAB
Контролер TVR за изтегления въздух със следното оборудване:
захранване 24 V~, електромагнитен клапан за автоматичен баланс на
нулата, функция за управление на помещението за лаборатории

Функция за управление на помещението (RMF) на
контролера за подавания или изтегления въздух:

• Възможност за свързване за контролния панел за
помещението

• Настройка по подразбиране за режима на работа за
всички контролери в помещението

• Наблюдение на параметри на помещението като
налягане в помещението и дебит

• Показания за функцията на помещението през
контролния панел за помещението

• Събиране на сигналите в обединена аларма

Информация за проектиране:
При системи за управление на налягането
препоръчваме включването на функцията за
управление на помещението на действащия контролер
на налягането (контролер за подавания въздух за
лаборатории).

Интегриране в централизираната системата за управление
на сградата:
За интегриране с централизираната система за управление
на сградата по мрежа LonWorks® разширителният модул
EM-LON може да се използва по следния начин:

• На контролера за помещение без включена RMF
→ Локален интерфейс за данни за този контролер

• На контролера за помещение с включена RMF
→ Централен интерфейс за данни за помещението

Контролер EASYLAB тип TVR за подавания въздух:
TVR/200/ELAB/PC/Z/LAB-RMF/работни стойности за RMF
Контролер TVR за подавания въздух с функция за управление на
налягането със следното оборудване:
захранване 24 V~, електромагнитен клапан за автоматичен баланс на
нулата, функция за управление на помещението за лаборатории

Забележка:
Функцията за управление на помещението може да се осигури само за
един контролер за помещение.
За обяснение на кодовете за поръчки вижте стр. 68.

EASYLAB
Управление на налягането в помещението · примери за приложението

46

Действащ контролер на
налягането в помещението

Комуникационна линия (KL)

Общо подаван въздух

Общо изтеглен въздух

ОТВОРЕНА
врата

ЗАТВОРЕНА
врата

0 Pa

P

X

X = V Разлика за поддържане на налягането в помещението
y = Ограничено отклонение на дебита от каскадата на налягането

y

Функция за управление на помещението (RMF)

-10 Pa

V
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Контролер TCU-LON-II

Области на приложение
Електронният контролер TCU-LON-II е предназначен за
сложни операции за управление в сгради с
инфраструктура LonWorks®. Той може да се съчетава с
въздушните крайни устройства типове TVLK · TVRK
(пластмаса PP) или типове TVR · TVA · TVZ · TVT · TVJ
(галванизирана листова стомана и варианти с
конструкция със стомана с прахово покритие или
неръждаема стомана).

Контролерите TCU-LON-II могат да се конфигурират
поотделно или като цялостно решение за помещението.
За това се предлагат следните функции:

• Управление и следене на дебита за лабораторни
шкафове

• Коригиране на балансите в помещенията с помощта
на контролера за подавания/изтегления въздух

• Управление на налягането в помещенията или
налягането във въздуховодите като каскадно
управление за стабилно управление на помещенията

• Промяна на дебита за външно управление на
налягането или температурата

Контролерът е предназначен предимно за използване в
помещения с висока чистота на въздуха и в болнични и
лабораторни площи. Независимо от това,
ориентираните към комфорта системи за управление,
използвани в традиционните системи за обслужване на
сгради за офиси или заседателни зали, също могат да
се възползват от възможностите на този контролер.

Технически данни
За следенето на действителния дебит диференциалното
налягане на въздушното крайно устройство се измерва
от контролера TCU-LON-II с помощта на диафрагмен
преобразувател на налягането, което след това се
използва за изчисляване на действителния дебит. За
дългосрочната стабилност на измерването, автоматична
функция за компенсиране на нулевата точка с вграден
електромагнитен клапан е включена в стандартната
доставка.
В зависимост от областта на приложение на контролера
текущото системно отклонение се определя със
сравняване на действителния със зададения дебит и се
коригира за максимум три секунди.

Интегрираният интерфейс LonWorks® позволява гъвкав
обмен на информация с контролера, което – наред с
другите възможности – включва и пълното
конфигуриране по мрежата. Тази възможност е от
огромно значение, когато се използва в трудно
достъпни области или за дистанционен достъп по
интернет/модем.

Освен това има на разположение два цифрови входа и
един релеен изход, за да могат алармите или
превключващите се специални функции да се
осигуряват и по традиционния начин.
Интегрирането на аналогови сигнали за дебит (0-10 V–
или 2-10 V–) от други контролери или потребители на
изтеглянето на въздуха може да се стане през
свободния аналогов вход (само на контролера за
подавания/изтегления въздух) или през разширителния
модул TROX LON-WA5/B.

Контролерите TCU-LON-II са осигурени с основни
параметри за конкретните проекти. Специфичният
диапазон на функциите прави необходимо
интегрирането на контролерите в мрежата на обекта.
Това може да се направи бързо и лесно с всеки
системен интегратор на LonWorks® с помощта на
безплатните добавки.

TVLK

TVJ · TVT

TVR

TVZ · TVA

TVRK

TCU-LON-II

TCU-LON-II
Области на приложение

48

Комбиниране на контролера TCU-LON-II
с въздушни крайни устройства
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TCU-LON-II
Диапазон на функциите

Разлики в сравнение със системата
EASYLAB

Като основна отличителна характеристика в
сравнение с контролера EASYLAB TCU3, TCU-LON-
II е конструиран като чист LON контролер. Това
означава, че освен обмена на данни за системата, цялата
конфигурация на контролера се извършва през LON и
съответно може да се прави от всяка точка на земята –
дори по телефона или по интернет.

Тази система за управление следователно е особено
препоръчителна, когато контролерите са трудно достъпни
или където има изискване системите да се следят и
конфигурират дистанционно.
За тази цел се предлагат удобни софтуерни добавки,
включващи функции за диагностика. Достъпен през
логическите адреси в мрежата, този тип комуникация
предлага възможно най-голяма гъвкавост.

Една локална работна мрежа (LON) е основана на
децентрализирани интелигентни компоненти, които
общуват помежду си по мрежа, за да постигнат планирана
функция.

Обменът на информация между компонентите се извършва
по международно стандартизиран интерфейс с помощта на
стандартни мрежови променливи. За тази цел всички
компоненти са свързани помежду си по кабел тип усукана
двойка. Това намалява времето за монтаж и свежда
разходите до минимум.

Реалният обмен на данни от измерванията, режими на
работа и аларми между компонентите, свързани по
шината, се извършва със съобщения. Предавателните
трасета се дефинират от системен интегратор по време на
пуска на системата с помощта на софтуерен инструмент с
така нареченото обвързване.

Контролните панели на TCU-LON-II поддържат тази
технология и в едно решение за помещения могат да
комуникират както помежду си, така и с компонентите на
други производители.
Точното описание на интерфейса за LON може да се
намери в техническите проспекти на софтуерните
добавки.

Предимства на системата LonWorks®
С поддръжката на комуникационния интерфейс на Lon-
Works® със стандартни мрежови променливи тази система
е отворена за комуникация с външни устройства или с
централизираната система за управление на сградата.
Могат да се използват например контролните панели на
помещенията (с интерфейс LonWorks®) на различни
доставчици. Междувременно една от най-удобните
възможности е използването на сензорни екрани, на
които могат да се превключват не само режимите на
работа, но и да се показват текущите стойности или
алармите. Тъй като тези устройства са свободно
програмируеми, те могат да изпълнят множество
изисквания на клиентите.

Освен системните данни, които се осигуряват в мрежата и
основно се използват от централизираната система за
управление на сградата, TCU-LON-II позволява също така
пълна конфигурация с помощта на LonWorks®.

Разбираемите добавки, които са от основно значение за
показването на действителните стойности и
изчерпателните диагностични функции, гарантират
цялостната проверка на системата във всеки един момент.

Най-важните предимства на технологията Lon-
Works®
• Всички контролери могат да се адресират от

централна точка за обслужване, като се осигурява
достъп до всички действителни стойности, зададени
стойности и конфигурационни параметри.

• Конфигурация и диагностика на контролера TCU-
LON-II с помощта на софтуер (инструмент за
управление на мрежата и безплатни добавки на
TROX)

• Стандартизиране с различни производители

• Използват се само стандартни мрежови променливи
(SNVT).

• Директно и лесно интегриране на периферни
устройства в системата с помощта на интерфейса
LonWorks®: централизирана система за управление
на сградата, контролни панели на помещенията,
детектори за движение, входно-изходни модули и
др.

• Алармени сигнали могат да се предават според
източника на неизправността.

• Възможен е достъп от цял свят за техническо
обслужване и конфигуриране – гъвкаво, на
достъпни цени и бързо (необходими са
допълнителни устройства)

• Възможно е директно сигнализиране на аларми с
текстови съобщения за мобилни телефони
(необходими са допълнителни устройства)
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• Контролер TCU-LON-II
Основата на системата TCU-LON-II е контролерът TCU-
LON-II с интегриран интерфейс LonWorks®. За
различните области на приложение (контролер на
лабораторен шкаф, контролер за подавания въздух,
контролер за изтегления въздух, контролер на
налягането) хардуерът е снабден с различни нива на
софтуера и може да се комбинира със следните
въздушни крайни устройства: Типове TVLK · TVR ·
TVRK · TVT · TVJ · TVA · TVZ

• Захранващо напрежение 24 V~

• Вграден диафрагмен преобразувател на налягане с
автоматичен баланс на нулата

• Интерфейс LonWorks® FT10

• 2 цифрови превключващи се входа за включването
на режими на работа и специални функции

• 1 цифров превключващ се изход (превключващ
контакт) за традиционна алармена сигнализация

• 1 аналогов вход 0-10 V с конфигурираща се крива
на характеристиката за сумирането на стойностите
на дебита (само за контролери за помещение)

Контролен панел за TCU-LON-II
Подходящ контролен панел се предлага за
сигнализиране на състоянието на следенето по EN
14175.

• Светодиоден индикатор за аларми и активен режим
на работа Vmax

• Звукова аларма

• Показание за прекъсване на подаването на енергия

• Бутони за приемане на алармата и включване на
Vmax

• Вграден цокъл за сервизно обслужване на шината
LON

• Вграден бутон за пуск на LON

• Датчик на входящия въздушен поток (VS-TRD)
VS-TRD се използва в управление на лабораторни
шкафове с регулируем дебит в зависимост от
скоростта на входящия въздушен поток.

TCU-LON-II 
Компоненти и варианти за разширение 
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• LON-WA5/B
• Свързване на системи с LON и аналогова

комуникация

• Стандартни типове контролери за дебит Gruner,
Belimo, Siemens, Sauter могат да се свързват
директно

• Проста промяна на зададените клеми и
превключване на работното състояние

• Интегриране в системи на по-високо ниво

• Специални решения за конкретни проекти

• LON-WA5/B – TAG
• Сумиране и балансиране на дебити

• Генериране на обединени аларми

• Интегриране в системи на по-високо ниво

• Специални решения за конкретни проекти със
съществуващите входове и изходи

• Датчици за налягане в помещението
За управление на налягането в помещението се
предлагат преобразуватели на налягане за различни
диапазони по заявка, дори в сертифицирана
конструкция.

51
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LonWorks® е основана на децентрализирани
интелигентни компоненти, които общуват помежду си
по мрежа, за да постигнат заедно планирана функция.

Контролните панели на TCU-LON-II поддържат тази
технология и в едно решение за помещения могат да
комуникират както помежду си, така и с компонентите
на други производители.

Проектирането и пускът на проект с компоненти на Lon-
Works® обикновено се извършва или поддържа от
системен интегратор. Задачата на интегратора е да
планира мрежата и съответно да дефинира структурата
и необходимите мрежови компоненти (мостове,
маршрутизатори, повторители).
Обменът на информация между отделните компоненти
на LonWorks® се извършва по международно
стандартизиран интерфейс с помощта на стандартни
мрежови променливи. От електротехническа гледна
точка всички компоненти са свързани помежду си по
кабел тип усукана двойка. Обменът на данни от
измерванията, режими на работа и аларми между
компонентите, свързани по шината, се извършва със
съобщения.

По време на пуска необходимите предавателни трасета
се свързват логически помежду си от системния
интегратор с помощта на инструмент за управление на
мрежата (софтуер) като Echelon LonMaker. Връзките се
наричат „обвързвания“. Междувременно всички
компоненти (възли) в мрежата получават ясно задание
за това на кои предавателни и до кои приемателни
възли да изпращат информация като данни от
измерванията, данни за работата и аларми.

По време на пуска на мрежата LonWorks® на
строителния обект всички компоненти първо получават
отделен мрежов адрес (домейн-подмрежа-възел) и
функционалните връзки (обвързвания) се предават на
компонентите.
Така се гарантира постигането на необходимия обмен
на информация за изпълнението на цялостната функция
на всички компоненти по създадената мрежа.

След това фабричната конфигурация се проверява и
променя, ако е необходимо, по време на пуска на
контролерите за дебит за лабораторни шкафове или
системата за управление на помещението. Промяната на
конфигурацията на контролерите TCU-LON-II се
поддържа с така наречените добавки LNS. Тези
безплатни добавки LNS на TROX са интегрирани в
инструмента за управление на мрежата като допълнения
и така осигуряват достъп до контролерите. Добавките
са с диалогов потребителски интерфейс за Windows (на
английски), което позволява текущите работни
стойности и състояния на работа на системата за
управление да се преглеждат и да се правят промени
по конфигурацията. Подробни указания за работа с
добавките се предлагат на немски и английски.

TCU-LON-II
Проектиране и пуск на мрежата
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Примерна страница на добавка: система за управление на лабораторни
шкафове – текущи стойности

Инструментът за управление на мрежата Echelon LonMaker Примерна страница на добавка: диаграма на функцията 
за управление в реално време
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Конфигуриране на електрическата система
• Захранващо напрежение с 24 V~; предлага се и

мрежово захранване на 230 V~ по заявка

• Свързване на контролерите в свободна топология

• Събиране на максимум 20 контролера за изтеглен
въздух (лабораторни шкафове и изтегляне на въздух
за помещения) и съответните контролери за подаван
въздух в отделен сегмент от мрежата (подмрежа)

• Допълнителни мрежови сегменти могат да се добавят
с използване на маршрутизатори

• Свързване на контролерите с помощта на мрежов
кабел тип UTB-flex 4PR AWG 26/7 Cat 5; могат да се
използват и други типове кабели, препоръчани от
LonMark – например JY(St)Y 2x2x0,8
(тук се използват само усуканите двойки)

• Максимална дължина за всички проводници в един
сегмент от мрежата: 500 м; по-големи дължини на
проводниците са възможни с използването на
повторители

• Терминирането на линия в един сегмент от мрежата
при свободна топология се прави с използване на
терминален резистор в единия край

Мрежова топология

Контролни панели
• Контролерите за лабораторни шкафове TCU-LON-II

могат да се съчетават със стандартен контролен панел
за TCU-LON-II.

• Осигурените свързващи кабели за контролния панел
са готови за включване, с поставени конектори и
дължина 4 м.

• Предлагат се удължителни кабели с дължина 5 м.

TCU-LON-II
Основни положения при проектирането

Интерфейс към централизирана система за управление на сградата

² В зависимост от използваните специални функции те могат да изискват и съществуващите превключващи се входове.

Интерфейси
Интегриране на външни стойности за дебита

¹ Не се предлагат за регулиране на температурата в помещението или управление на налягането в помещението.

С помощта на разширителни модули LON-WA5/B и LON-WA5/B – TAG могат да се интегрират допълнителни регулируеми
дебити или превключващи контакти в една мрежа LonWorks®.

Терминален
резистор

TCU TCU TCU TCU

TCU

TCU TCU

TCU TCU

Също така са включени
Съществуващи входове на контролера за

лабораторен шкаф Подаван въздух/изтеглен въздух

Регулируем/постоянен изтеглян или подаван въздух с точки за данни в LonWorks® – 16

Регулируем изтеглен или подаван въздух със сигнали 0-10 V– – 1¹

Постоянен изтеглен или подаван въздух с превключващи контакти – До 2

Възможности Лабораторен шкаф Подаван въздух/изтеглен въздух

Алармите се изпращат по превключващи се изходи без напрежение 1 1

Регулируем/постоянен изтеглян или подаван въздух с точки за данни в LonWorks® До 2² До 2²

Регулируем изтеглен или подаван въздух със сигнали 0-10 V– • •
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В лабораториите лабораторният шкаф има специална
функция по отношение на личната безопасност. Тук са
особено важни три цели на безопасността:
1. Капацитет за задържане
2. Прочистване
3. Защита от пръски и летящи отломки
Макар последната точка да е гарантирана просто от
конструкцията на лабораторния шкаф, управлението на
вентилацията е от критично значение за първите две
точки.

Стратегии за управление на лабораторни шкафове
Има два типа стратегии за управление: стандартна работа
– наричана често лабораторна работа – и специални
режими на работа.

Стандартен режим
В стандартната работа на системата за управление на
лабораторни шкафове следните стратегии за управление
се поддържат от TCU-LON-II:
– Управление с фиксирана стойност
– Двуточково управление с превключващ контакт
– Отношение на регулируемия дебит по датчик на

входящия въздушен поток

Специални режими на работа
При определени работни ситуации следните специални
режими на работа могат да се включат като алтернатива
на стандартната работа:
– Увеличен дебит – например за аварийно превключване
– Намален дебит – например за нощна икономия
– Спиране за изключване на системата
– Отворено положение
Специалните режими на работа се включват с
превключващи контакти или интерфейса към
централизираната система за управление на сградата.
Освен това увеличеният дебит може да се включи и с
помощта на контролния панел на контролера на
лабораторния шкаф.

Диапазон на функциите на TCU-LON-II като
контролер на лабораторен шкаф
• Наблюдение и показания за функциите по EN 14175
• Следене на дебита и/или скоростта на входящия

въздушен поток
• Следене на максималното отваряне на прозореца
• Поддържане на различни стратегии за управление:

– Напълно регулируемо управление с датчик за
входящ поток на въздуха

– Двуточково управление с превключващ контакт
– Управление по фиксирана стойност (едноточково)

• Поддържане на специални режими за усилена работа,
намалена работа, спиране и отворено положение

• Настройка по подразбиране за режима на работа с
помощта на контролния панел, превключващи
контакти и мрежа LonWorks®

• Избор на приоритета на настройките по
подразбиране на централизирана система за
управление на сградата и превключващите
контакти

• Сигнализиране на детектор за движение
• Поддържане на лабораторни шкафове с технология

за помощен поток
• Съобразяване с факторите за разнообразие
• Алармена сигнализация с мрежа LonWorks® и плаващ

превключващ контакт
• Прозрачни показания на всички достъпни точки за

данни (вижте списъка със SNVT)

Диапазон на функциите на контролния панел на
лабораторния шкаф
Контролният панел на един контролер за изтеглен въздух
TCU-LON-II показва дали безопасността на лабораторния
шкаф е гарантирана. Контролерът следи дебита и/или
скоростта на прозореца и сигнализира текущото
състояние през контролния панел. За тази цел той има
сигнални лампи, звукова аларма и бутони за
превключване на различни функции.

Показания
– Дебитът е нормален
– Дебит е много нисък (аларма за дебита)
– Максимална височина на отваряне на

прозореца (500 мм)
– Увеличен дебит (Vmax) включен
– Намален дебит (Vred) включен
– Прекъсване на подаването на енергия

Звукова аларма

Функции на оператора
– Приемане на звуковата аларма
– Включване на увеличения дебит (Vmax)
– Пуск на мрежата LonWorks® (Neuron ID)
– Цокъл за достъп на мрежата LonWorks®

TCU-LON-II 
Управление на лабораторни шкафове
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Въздушно крайно 
устройство TVLK с TCU-LON-II
за управление на лабораторни шкафове
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Общ преглед на стратегиите за управление

Стандартна работа с управление с фиксирана стойност
Регулируем дебит, който се коригира постоянно.
През това време системата за управление реагира на
колебанията на налягането във въздуховода и бързо и
прецизно коригира тяхното влияние.

Информация за проектиране:
Управлението с фиксирана стойност води до най-
високи разходи за енергия.

Стандартна работа с двуточково управление
Лабораторните шкафове, които трябва да регулират
дебита в зависимост от положенията на прозореца, могат
да управляват два различни дебита на изтегления въздух с
този вариант за управление. За тази цел отварянето на
прозореца се отчита с помощта на превключващ контакт и
резултатът се сигнализира на контролера за определянето
на дебитите. При двуточковото управление долната
стойност на дебита (V1) обикновено се използва, когато
лабораторният шкаф е затворен, а по-високият дебит (V2)
се коригира с промяна на състоянието на превключващия
контакт, когато прозорецът е отворен.

Информация за проектиране:
Превключващият контакт за двуточковото
управление не е включен в доставката. На контролера
TCU-LON-II на лабораторен шкаф всички
превключватели и превключващи контакти могат да
бъдат свързани на обекта с тригерна превключваща
функция. Тригерните превключващи контакти се
затварят с кратък импулс и не се отварят до
следващия импулс (например тригерен рийд контакт).

Промяна на регулируемия дебит по датчик на
входящия въздушен поток
Тази система за регулируемо управление се основава на
измерването на скоростта на входящия въздушен поток с
помощта на малък байпас.
Това е особено подходящо за лабораторни шкафове,
които имат както вертикални, така и хоризонтални
прозорци. Всички отваряния на лабораторния шкаф се
отчитат и скоростта на входящия въздушен поток
(обикновено 0,5 м/с), зададена по време на пуска, се
поддържа постоянна в работен диапазон между
минималния и максималния дебит. Поради промяната на
дебитите според конкретната работна ситуация този
вариант има най-голям потенциал за икономии от
енергийна гледна точка.

Като специална възможност на този вариант датчикът на
входящия въздушен поток открива увеличени топлинни
товари във вътрешността на лабораторния шкаф, за да
може системата за управление да увеличи дебита за
безопасно разсейване на топлинните товари.
Температурната компенсация на този датчик по начало не
се влияе от тази функция.

Информация за проектиране:
Тази стратегия за управление е най-ефективна от
енергийна гледна точка и е особено подходяща за
лабораторни шкафове, които имат както вертикални,
така и хоризонтални прозорци.

TCU-LON-II
Управление на лабораторни шкафове
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Контролният панел на TCU-LON-II може да се използва
във връзка с въздушни крайни устройства с регулируем
дебит типове TVZ · TVA · TVJ · TVT · TVRK · TVR, за да
управлява регулируемите дебити на подавания и/или
изтегления въздух в помещението.

Въздушно крайно устройство TVZ

Управлението на дебита работи независимо от
налягането във въздуховода – тоест колебанията на
налягането не водят до промени в дебита.
Същевременно времето за реакция на системата за
управление е същото, защото хардуерът на контролера
и бързо реагиращите задвижващи механизми имат едно
и също време за реакция и едни и същи софтуерни
алгоритми. Така се постига стабилен баланс на
помещението. Тъй като херметичността на помещенията
се увеличава все повече поради мерките за
противопожарна защита, това е от критично значение.

За да се извърши балансиране, действителните
стойности на дебита на до 16 лабораторни шкафа,
контролери за помещение или други потребители на
изтеглянето на въздуха се сигнализират директно на
съответния контролер за помещение по мрежата Lon-
Works®. Освен това температурата, налягането в
помещението и другите компоненти на управлението –
ако не са съвместими с LonWorks®, – също могат да се
интегрират с аналогов вход.

Интегрирането на стойности на дебита под формата на
аналогов сигнал или на допълнителни превключващи
контакти за специални функции за конкретни проекти
може да се постигне с адаптерния модул TROX LON
WA5/B.

Адаптерен модул LON-WA5/B за LonWorks®

Диапазон на функциите на TCU-LON-II като
контролер за помещение за подаван или изтеглен
въздух
• Управление на баланса на помещението 

Поддържане на минималния общо изтеглен въздух,
дефиниран в разчета за баланса на помещението
за потребителите на постоянно и регулируемо
изтегляне на въздуха в помещението

• Управление на налягането в помещението 
Поддържане на желаната положителна или
отрицателна разлика в налягането в
помещението с постоянно сравняване на
действителната стойност на налягането,
измерена с преобразувателя на налягането в
помещението, и дефинираната зададена
стойност, както и с управлението на
необходимата разлика в дебитите

• Регулиране на температурата в помещението с
промяната на дебита и/или с управление на
затоплянето или охлаждането

• Управление на разнообразието (следене и
ограничаване на общия изтеглен въздух)

• Настройка по подразбиране за режима на работа с
мрежата LonWorks® или с превключващи контакти
с възможност за индивидуална конфигурация на
отделни контролери

• Избор на приоритета на стойностите по
подразбиране за режима на работа между
централизираната система за управление на
сградата (LonWorks®) и превключващите
контакти

• Алармена сигнализация с мрежа LonWorks® и
плаващ превключващ контакт

• Интегриране на аналогов сигнал за дебита в
баланса на помещението (не е възможно при
регулиране на налягането или температурата в
помещението)

TCU-LON-II
Управление на помещението
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Общо подаван въздух
Общо изтеглен въздух

Изтеглен въздух на
помещение Изтеглен въздух на

лабораторен шкаф

X = V – разлика, контролирана с подавания въздух за 
поддържане на отрицателна разлика в налягането

X

t

Постоянен смукателен модул
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Управление на баланса на помещението

При управлението на баланса на помещението корекцията
на отношението между водещ и подчинен дебит е много
важна. При този процес потребителите на изтеглянето на
въздуха (лабораторни шкафове, помещения с изтеглян
въздух, абсорбатори или точкови смукателни модули)
обикновено определят необходимия подаван въздух.
Контролерът за подавания въздух сумира отделните
потребители на изтегляне на въздуха, за да получи общия
изтеглен въздух и обикновено следи този общ изтеглен
въздух с абсолютна разлика. Тази схема гарантира
необходимите условия на налягането по DIN 1946, част 7.

Само абсолютна разлика между подавания въздух и
изтегления въздух гарантира стабилна разлика в
налягането.

Абсолютната разлика се предпочита пред процентната
разлика, тъй като при процентната разлика различни
разлики в налягането ще възникват в зависимост от
количеството на общо изтегления въздух. Поради този
факт процентната разлика не се поддържа от системите
TROX за управление на помещения.

Управление на налягането в помещението
Вариант на управлението на баланса на помещението е
свързването на управлението на баланса на помещението
и управлението на налягането в помещението. В този
случай отделните дебити на изтегления въздух се отчитат
и изпращат на контролера за помещението. Необходимият
за помещението изтеглен или подаван въздух след това се
балансира в контролера за помещението. След това
информацията за текущото налягане в помещението се
сигнализира като каскада. Отклонение от зададената
стойност за налягането се компенсира с промяна на
разликата подаван въздух/изтеглен въздух.

За разлика от една чиста система за управление на
налягането в помещението, този процес отчита баланса на
дебитите в помещението, поради което тази система е
стабилна дори в случай на отваряне или затваряне на
вратата и не се стига до крайни положения на лопатката
на управляващата клапата. Тази философия позволява
бърза промяна на дебита, ако стабилността на налягането
в помещението е от критично значение. Когато вратите се
отворят, потокът от прехвърления въздух може да бъде
елиминиран без загуба на комфорт – нещо, което не може
да се постигне при управление с фиксирана разлика.

Превключване между положителна и отрицателна разлика
в налягането може да се постигне и с превключващ
контакт.

Допълнителна теоретична информация за
управлението на налягането в помещението може да
се намери на страница 44.

Следене и управление на разнообразието
От икономически съображения големите лаборатории
често работят с допускане на фактори за разнообразие в
баланса на дебитите. По този начин могат да се използват
пълните предимства на регулируемото управление на
дебита.

При този метод приемаме, че само малък брой от
лабораторните шкафове са отворени едновременно.
Приемаме, че повечето лабораторни шкафове са
затворени. Предимството на тази процедура е, че
системата въздуховоди и вентилатори могат да се
проектират да бъдат по-малки. На практика по-голям брой
лабораторни шкафове могат да работят по време на
ремонт на лаборатории с ограничени мрежи въздуховоди
или със съществуващи централни системи поради
управлението на разнообразието.

Функция:
Недопустимо превишаване на сумирания изтеглен въздух
се засича от контролера TCU-LON-II и автоматично се
коригира с намаляване на дебитите на въздуха на
отворените лабораторни шкафове. С алармата на
контролния панел тези лабораторни шкафове привличат
вниманието на оператора към превишението на фактора
за разнообразие. Освен това аларма може да се изпрати
по мрежата LonWorks®, когато факторът за разнообразие
бъде превишен, и/или релеен изход може да бъде
препратен към централизираната система за управление
на сградата.

Информация за проектиране:
Управлението на разнообразието може да се използва
само ако TROX осигурява както контролера на
лабораторния шкаф, така и контролера за
помещението.
Само тогава контролерът на лабораторния шкаф може
да получи необходимата информация за управление, за
да намали дебитите на изтегления въздух, когато
лимитът за разнообразие бъде достигнат.

TCU-LON-II
Управление на помещението
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Тип TFM (монитор TROX за дебит)
Тип TPM (монитор TROX за налягане)

Област на приложение
Освен цялостните решения за управление и следене на
дебитите, има области на приложение, при които е
желателно само следене на дебитите, скоростите на
входящите въздушни потоци и/или наляганията в
помещенията.
Междувременно може да има смисъл да се следят
вентилационните функции на лабораторни шкафове,
абсорбатори, други потребители на изтеглянето на
въздуха или източници на подаван въздух.

Тук могат да се използват устройства от сериите
системи за следене TFM/TPM. Тези устройства са
подходящи както за ново строителство, така и за
ремонти. Те работят с микропроцесор, който изпълнява
неизтриваема програма за следене на функциите за
безопасност.
Системните данни са съхранени безопасно в EEPROM.

Устройството тип TFM се използва за следене на
дебитите на подавания или изтегления въздух или
скоростта на входящия въздушен поток и изпълнява
изискванията на EN 14175-2 за лабораторни шкафове.
Изделието тип TMP позволява следенето на области с
контролирано налягане.

В зависимост от приложението контролният панел
осигурява информация за точния дебит или налягане в
помещението. Освен визуалното показание, в случай на
аларма се излъчва и звуков сигнал. С помощта на
плаващ превключващ контакт, аларма може да се
изпрати до централизираната система за управление на
сградата.

Системата за следене може да се конфигурира за
специални функции по време на пуск.

Варианти
Предлагат се три различни модула:

TFM-1: Следене на дебита за лабораторни шкафове с
вградено измерване на диференциалното
налягане.
Следене на дебита с датчик (включен в
доставката) или устройство за измерване на
дебита (поръчва се отделно) и вътрешен
преобразувател.

TFM-2: Следене на дебити или скорости на входящия
въздушен поток за лабораторни шкафове с
аналоговия вход.
Отчитане на измерванията с предаването на
външен сигнал за действителната стойност на
дебита – например с контролер за дебит или
допълнителен датчик на входящия въздушен
поток на обекта.

TPM: Следене на помещение с контролирано
налягане.
Отчитане на измерванията с предаването на
външен сигнал за налягането в помещението –
например с преобразувател на налягането в
помещението на обекта или кръгов баланс.

Преобразувател на налягането в помещението се
предлага допълнително.

Монитор TFM-1
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Контролни панели за показване на състоянието на
следенето

Стандартният контролен панел TFM-1 или TFM-2 показва
дали се следи дебитът или се показва скоростта на
входящия въздушен поток. Тези показания за
функциите се използват за безопасността на
потребителя на лабораторния шкаф и са задължителни
по EN 14175. Има три сигнални лампи (светодиода),
които обозначават текущото работно състояние.
Сигналите включват: нормална работа (зелен),
превишен дебит (жълт), много висок дебит или
максимално отваряне на прозореца (червен) и
прекъсване на подаването на енергия (червен мигащ).
Когато дебитът е много нисък, се включва допълнителна
звукова аларма.
Има бутони за приемане на звуковата аларма и
включване на осветлението на лабораторния шкаф.

Стандартният контролен панел на TPM показва дали
контролираното налягане в помещението се постига.
Той има три сигнални лампи (светодиода), които

обозначават текущото работно състояние. Сигналите
включват: налягане в помещението в допустимия
диапазон (зелен), отклонение на налягането в
помещението (жълт), критично отклонение на
налягането в помещението (червен) и прекъсване на
подаването на енергия (червен мигащ). В зависимост от
конкретната конфигурация се включва допълнителна
звукова аларма. Алармата се изключва с бутона за
потвърждаване.

1. Показание за аларма, червен 
Бутон за приемане на алармата

1. Показание за аларма, червен 
Бутон за приемане на алармата

Стандартен контролен панел
на TFM-1 или TFM-2

Стандартен контролен панел
на TPM

Разширен контролен панел
Тип AF-1

Друг вариант е разширеният контролен панел
тип AF-1, който поддържа допълнителни
функции и може да се свърже с TFM-1/TFM-2:

– Предупредително показание за максимално
отваряне на прозореца (500 мм)

– Показание за изтичане на интервала за
сервизно обслужване

– Показание за режима на работа Vmax и Vredu-

ced

– Управление на механизъм за затваряне на
прозореца

– Включване на режимите на работа
Vmax/Vreduced

2. Показание за прекъсване на подаването
на енергия, червен мигащ

3. Показание за нормална работа, зелен

4. Показание за превишаване на Vsetpoint, жълт 
Бутон за включване на осветлението

5. Свързване на сервизен терминал за
конфигуриране (преносим компютър)

2. Показание за прекъсване на подаването
на енергия, червен мигащ

3. Показание за нормална работа, зелен

4. Показание за налягане под нормата, жълт
Бутон за превключване

5. Свързване на сервизен терминал за
конфигуриране (преносим компютър)

S_LMS_BG_1_Labcontrol_QX7.qxp:S_LMS_SC_1_Labcontrol  22.08.2012  9:42 Uhr  Seite 59



Системи за следене

60

Конфигуриране на системите за следене

Компютърен софтуер TROX-MConnect за TFM/TPM

Системи за следене TFM/TPM се конфигурират на обекта
за конкретното приложение с компютърния софтуер
TROX-MConnect.

• Ясен потребителски интерфейс с менюта

• Задаване на стойностите за следенето, типовете
аларми и допълнителните функции

• Софтуер за преносими или настолни компютри с
операционна система Windows

• Свързване на системата за следене за конфигуриране
с настолен/преносим компютър с кабела TROX за
конфигуриране за софтуера MConnect

Софтуерът може да се инсталира на обикновен
настолен/преносим компютър с операционна система
Microsoft Windows и сериен интерфейс или дори с
преобразувател USB/COM. Необходимата връзка между
компютъра и контролния панел на системата за следене
TFM/TPM се осъществява със специален кабел за
конфигуриране, който може да се получи от TROX.

Всички данни за настройките могат да се въвеждат и
прочитат ясно и бързо. Същевременно мерните единици
за показанията (л/с или м³/ч) могат да се избират
просто и езикът на диалоговите елементи може да се
превключва от немски на английски.

Програма за конфигуриране улеснява инсталирането.
Освен задаването на типа на устройството и
показанията за текущите стойности на дебита или
налягането в помещението, аналоговият вход може да
се конфигурира, обстоятелствата на алармата могат да
се определят и точната причина за алармата бързо и
лесно може да се проучи с екран за диагностика. След
избора на основния тип и конфигурирането се показва
примерна електрическа монтажна схема, на която се
виждат всички подробности.

С функцията за зареждане и записване на данни могат
да се създават бази данни за документиране или бърз
пуск.

Софтуер TROX-MConnect за конфигуриране на мониторите
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Устройство TFM-1

Наблюдение на дебита с вграден диафрагмен
преобразувател на налягане

Диапазон на функциите
• Отчитане на налягането, което трябва да се следи, с

измерващия датчик и диафрагмения преобразувател
на налягане (следене на диференциално налягане),
интегриран в TFM-1

• Друг възможен вариант: 
Отчитане на измерената стойност с устройството за
измерване на дебита – например VMLK (не е
включено в доставката) и диафрагмения
преобразувател на налягане, интегриран в TFM.
Следеният дебит се изчислява по V = C × √Δp, 
като C = константа на устройството, 
а Δp = измереното ефективно налягане

• 2 стойности за следене с възможност за
конфигуриране

• За двете стойности за следене следните параметри
могат да се избират поотделно, както за стойностите
над нормата, така и за стойностите под нормата:

– Изчакване на алармата

– Времетраене или изключване на звуковата аларма

– Сигнализиране с алармено реле: да/не

• Изключване на функцията за следене – например по
време на нощна работа, друга възможност: с НЗ
(нормално затворен) или НО (нормално отворен)
контакт

• Показание за прекъсване на захранващото
напрежение с буферен кондензатор (Goldcap),
стандартно

• Следене на височината на отваряне на предния
прозорец > 500 мм

– С визуална и – по избор – звукова аларма

– Превключващ контакт на прозореца, друга
възможност: с НЗ или НО контакт

• Управление на осветлението на лабораторния шкаф с
контролен панел

• Показание за интервала за сервизно обслужване с
избираем период от време (само с разширения
контролен панел тип AF-1)

• Задействане на механизъм за затваряне на прозореца
(само с разширения контролен панел тип AF-1)

• Подходящо за всички типове лабораторни шкафове

Технически данни
• Захранващо напрежение 230 V~

• Вграден диафрагмен преобразувател на налягане 0-
300 Pa за измерването на диференциалното налягане

• 3 превключващи се входа за достъпните специални
функции

• 3 превключващи се изхода за алармена сигнализация,
управление на осветлението на лабораторния шкаф и

специални
функции

Конфигуриране на устройството
Необходимото конфигуриране на монитора за
функцията за следене се извършва на обекта с
компютърния софтуер TROX-MConnect.

Включено в доставката
Устройство TFM-1
Датчик за измерване на диференциалното налягане
Стандартен контролен панел или разширен контролен
панел тип AF-1 по заявка

Код за поръчка
TROX TFM-1
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Аларма към
централизиран
а BMS

Датчик за 
измерване на
диференциалното
налягане

230 V~ TFM-1

S1 S3S2

Датчик за измерване
на диференциалното
налягане
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Системи за следене
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Устройство TFM-2-/TPM

Следене на дебита/скоростта на входящия въздушен
поток с аналоговия вход с предаване на сигнала за
измерването от външен датчик

Диапазон на функциите на TFM-2
• Следене на стойност на дебита през точката за

измерване на дебита на обекта с електрически изход
на сигнала

- Сигналът за напрежението съответства на
диференциалното налягане, изчисление за
стойността на следения дебит по V = C × √Δp в 
TFM-2, като C = константа на устройството 
и Δp = измереното ефективно налягане

– Сигналът за напрежението директно съответства на
стойността на следения дебит.

• Друга възможност: следене на скоростта на входящия
въздушен поток с допълнителен датчик на входящия
въздушен поток с електрически изход на сигнала

• Възможност за свързване за електрическия сигнал с
аналоговия изход (0-10 V–) с характеристики, които
могат да се конфигурират

• 2 стойности за следене с възможност за
конфигуриране

• За двете стойности за следене следните параметри
могат да се избират поотделно, както за стойностите
над нормата, така и за стойностите под нормата:

– Изчакване на алармата

– Времетраене или изключване на звуковата аларма

– Сигнализиране с алармено реле: да/не

• Изключване на функцията за следене – например по
време на нощна работа, друга възможност: с НЗ
(нормално затворен) или НО (нормално отворен)
контакт

• Показание за прекъсване на захранващото
напрежение с буферен кондензатор (Goldcap),
стандартно

• Следене на височината на отваряне на предния
прозорец > 500 мм

– С визуална и – по избор – звукова аларма

– Превключващ контакт на прозореца, друга
възможност: с НЗ или НО контакт

• Управление на осветлението на лабораторния шкаф с
контролния панел

• Показание за интервала за сервизно обслужване с
избираем период от време (само с разширения
контролен панел тип AF-1)

• Задействане на механизъм за затваряне на прозореца
(само с разширения контролен панел тип AF-1)

• Подходящо за всички типове лабораторни шкафове

• TFM-2 по заявка със стандартен контролен панел или
разширен контролен панел тип AF-1

Технически данни
• Захранващо напрежение 24 V~

• Аналогов вход за сигнала от измерването 0-10 V– с
характеристики, които могат да се конфигурират, за
просто адаптиране към външни датчици

• 3 превключващи се входа за достъпните специални
функции

• 3 превключващи се изхода за алармена сигнализация,
управление на осветлението на лабораторния шкаф
(TMF-2) и специални функции

Конфигуриране на устройството
Необходимото конфигуриране на монитора за
функцията за следене се извършва на обекта с
компютърния софтуер TROX-MConnect.

Включено в доставката
Устройство TFM-2/TPM
Стандартен контролен панел с предни капаци за TFM-2
и TPM,
разширен контролен панел тип AF-1 (само за TFM-2) по
заявка

Код за поръчка
TROX TFM-2
TROX TPM

Контролер за
дебит

Аларма към
централизирана
BMS

Действителен дебит

24 V~ TFM-2

Превключване
дневен/нощен

S1 S3S2
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Жълта аларма

Допустим диапазон
(толеранс)

Червена аларма

Червена аларма

Допустим диапазон
(толеранс)

Жълта аларма

Горен лимит
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Системи за следене

Устройство TFM-2/TPM

Следене на налягането в помещението

Диапазон на функциите на TPM
• Измерване на налягането с външна точка на

измерване

– Интегриране на налягането в помещението като
сигнал за напрежението (0-10 V–) с аналогов вход

– Характеристиките на различните преобразуватели
на налягането могат да се конфигурират.

• 2 стойности за следене с възможност за
конфигуриране

• За двете стойности за следене следните параметри
могат да се избират поотделно, както за стойностите
над нормата, така и за стойностите под нормата:

– Изчакване на алармата

– Времетраене или изключване на звуковата аларма

– Сигнализиране с алармено реле: да/не

• Изключване на функцията за следене – например с
превключвател на вратата или с НЗ или НО контакт

• Превключване между две следени стойности на
налягането, друга възможност: с НЗ или НО контакт

• Избираемо изчакване на алармата в случай на
„отворена врата“

• Показание за прекъсване на захранващото
напрежение с буферен кондензатор (Goldcap),
стандартно

Контролер за
подавания въздух

Контролер за
изтегления въздух

S1 Превключвател за превключване на зададената стойност за налягането в помещението или
изключване на функцията за следене

Контролен панел на TPM

Еталонно
помещение

Преобразувател
на налягането в
помещението

TPM

Долен лимит

Горен лимит

Долен лимит

0

–25
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Какви са структурните условия на помещението?
• Полезна разгърната площ на лабораторията в м²

• Херметичност и/или пропускливост на
помещението/брой врати в помещението?

• Окачен таван/плътен таван?

Каква честота на смяна на въздуха трябва да се
постигне?
За лабораторна работа, DIN 1946, част 7 (юни 1992 г.)
препоръчва да се изчисли 25 м³/ч общо изтеглен въздух за
всеки м² полезна разгърната площ. Стандартът също
така препоръчва тези 25 м³/ч на м² да се разделят по
следния начин: 10 м³/ч от общите 25 м³/ч да бъдат
изтеглен въздух през тавана, а 2,5 м³/ч от общите 25
м³/ч да бъдат през подов смукателен модул. При този
метод за изчисление и височина на помещението 3 м
честотата на смяна на въздуха ще бъде 8 пъти в час.

По-ниски честоти на смяна могат да се договорят с
местната заводска инспекция; различни честоти на смяна
на въздуха могат да се постигнат също с превключване за
използване в лаборатории или за използване в офиси. В
този случай специалистът консултант носи отговорността
да определи необходимата честота на смяна на въздуха.

Помещението изтеглян или подаван въздух трябва да
използва за вентилация?
• За лабораториите обикновено се определя дебитът на

изтегления въздух, който трябва да се постигне (система
с водещ изтеглен въздух)

• За чистите помещения обикновено се определя дебитът
на подавания въздух, който трябва да се постигне
(система с водещ подаван въздух)

Оборудване-потребител на изтеглянето на въздуха в
помещението
Какви потребители на изтеглянето на въздуха има?

• Как се отчитат техните дебити за баланса на
помещението?

• Има ли достатъчен брой входове на контролери за
отчитането?

• Възможните потребители на регулируемо или
превключвано изтегляне на въздуха са: 
лабораторни шкафове, абсорбатори, електрически
превключващи се точкови смукателни модули и
смукателни рамена за работни маси или фурни с горещи
газове

• Как се интегрират постоянните потребители в баланса
на помещението?

– Отчитат се постоянните стойности на дебита, като се
използват конфигурационните настройки в
помещението.

– Отчитат се стойностите на дебита, като се използват
аналогови сигнали/променливи на LON.

а) Директно сигнализиране на действителните
стойности на дебита

б) Отчитане на дебитите с измервателни устройства –
например от тип VMRK

• Как се интегрират регулируемите или превключващи се
потребители в баланса на помещението?

– Отчитат се постоянните стойности на дебита с
използване на превключващи контакти.

– Отчитат се регулируемите стойности на дебита, като
се използват аналогови сигнали/LON.

а) Директно сигнализиране на действителните
стойности на дебита

б) Отчитане на дебитите с измервателни устройства –
например от тип VMRK

• Възможните постоянни смукателни модули с 24-часова
работа са:
Смукателни модули за шкафове, шкафове за флакони с
химикали или газове и подови смукателни модули за
използването на тежки газове

Как се постига нивото на изтегления въздух в
помещението?
По време на проектирането на вентилационни системи,
оборудването за изтегления въздух трябва да покрива
специалните изисквания по отношение на възможното
отделяне на опасни вещества, както и на дейностите,
които не могат да се извършват в лабораторни шкафове.
Същевременно трябва да се осигурят насочен смукателен
модул при известен източник (например тръбопровод за
взимане на проба) и профилактичен смукателен модул, за
да се предотврати натрупване (например изтеглян през
тавана въздух).

• Нивото на общо изтегления въздух в помещението само
с лабораторните шкафове ли се постига, или се
използват допълнителни контролери за изтеглен въздух
в помещението на тавана или на пода?

Контролен списък за проектирането
Проектни критерии за помещението

64
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Как се постига нивото на подавания въздух в
помещението?
В този случай DIN 1946, част 7 (юни 1992 г.) въвежда
следното изискване:
Подаваният въздух, осигуряван през вентилационната
система, трябва да се състои от 100% външен въздух. В
системите за подаван въздух за лаборатории трябва да
се инсталират филтри, за да поддържат ниско
съдържание на прах във вътрешния въздух.
За да се предотврати прехвърляне на поток от
лабораторията към съседните помещения, дебитът на
подавания въздух трябва да се поддържа по-нисък от
дебита на изтегления въздух – дори в случай на
вариращи дебити на изтегления въздух.

• В резултат на проектирането на системата за изтегляне
на въздуха постоянно или регулируемо управление на
подавания въздух се получава?

• Как влиза подаваният въздух в помещението?
Потокът на въздуха през лабораторията се определя
основно от подреждането и конструкцията на отворите
за подаване на въздух. Ако замърсителите не бъдат
отстранявани на мястото, на което се образуват,
вентилационната система може единствено да повлияе
на разсейването на замърсяванията. Поради това
въздушните крайни устройства за подавания въздух са
особено важни, защото натрупването на опасни
вещества се предотвратява със смесено разпределение
на въздушните потоци. За да не може завихреният
въздух пред лабораторния шкаф да доведе до отделяне
на опасни вещества, подходящи въздушни крайни
устройства трябва да се включат в проектирането.
Тук TROX предлага подходящите типове: 
Тип PROCONDIF, типове PCDQ и PCDR, тип NIDLAB,
таванен дифузор тип DLQL.

Акустични изисквания към помещението
Съгласно DIN 1946, част 7, максималното претеглено
ниво на звуковото налягане 52 dB (а), генерирано от
вентилационни системи, включително лабораторните
шкафове, не може да се превишава.
Какво ниво на шум в помещението се цели?
Не забравяйте, че лабораториите понякога се планират да
се използват като офиси и че DIN има изискване за
максимално ниво на звуково налягане 42 dB (а) за офиси.

Управление на дебита
• Какъв е необходимият дебит за прехвърляне?

• Ако помещението има големи отвори (пропускливост),
трябва да се предвиди висок дебит за прехвърляне; 
Основно правило: за помещения, които не са специално
херметизирани, разлика от 5 м³/ч за всеки м² полезна
разгърната площ на лабораторията; да се включи обаче
70 м³/ч за всяка врата.

• Ако помещението има много ниска пропускливост,
трябва да се осигури система за управление на
налягането в помещението.

Управление на налягането в помещението
• Помещенията с контролирано налягане трябва да бъдат

достатъчно херметични, за да могат да постигнат
необходимото налягане в помещението.

• Помещенията с контролирано налягане трябва да
позволяват определено количество поток за
прехвърляне в зависимост от пропускливостта на
отворите (вижте също главата „Управление на
налягането в помещението с EASYLAB“); при
контролирано налягане -20 Pa в помещението около
10% от общо изтегления въздух трябва да се включи
при проектирането като поток за прехвърляне; това
съответства на ≥ 0,005 м² област на пропускливост,
което на свой ред съответства на пролука под вратата ≥
0,5 см.

• Налягането на помещението, което трябва да се
контролира, трябва да се измерва спрямо стабилно
еталонно помещение; еталонното помещение трябва да
има постоянно атмосферно налягане във всеки един
момент; когато за еталонното налягане се използва
тръбен пръстен, неговото сечение трябва да бъде
достатъчно голямо.

• Могат ли да се постигнат две стойности на налягането
(септична/асептична)?

Какви специални функции могат да се постигнат за
помещението?
• Трябва ли да се сигнализират централните настройки по

подразбиране за помещението?

– Централни настройки по подразбиране за режима на
работа (например дневни, нощни)

– Промяна на дебита за управление на температурата
или промяна на честотата на смяна на въздуха

– Кои сигнали трябва да се използват за предаване
(LON, аналогови сигнали, превключващи контакти)?

• Следене/управление на разнообразието? 
Ако е необходимо следене и/или поддържане на
максималното ниво на общо изтегления въздух на
помещението, тогава трябва да се осигурят и
подходящите контролери LABCONTROL за изтегления и
подавания въздух в помещението.

Контролен списък за проектирането
Проектни критерии за помещението

PROCONDIF PCDR

PROCONDIF PCQD
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Конструкция на въздушните крайни устройства
• Лабораторни шкафове за силно химически замърсен

изтеглен въздух: 
трябва да се използва пластмасов контролер тип TVLK
или TVRK за агресивна среда.

• Лабораторни шкафове за леко замърсен въздух: 
трябва да се използва TVR от неръждаема стомана с
прахово покритие или от галванизирана листова
стомана.

• Контролер за изтегления въздух за помещение на
колекторния въздуховод за изтегления въздух с
лабораторни шкафове: възможно е да се използва TVRK
с пластмасова конструкция

• Контролер за изтегления въздух за помещение с отделна
система въздуховоди за изтеглен въздух: 
възможно е да се използва конструкция от
галванизирана листова стомана, от листова стомана с
прахово покритие или от неръждаема стомана

• Технология на свързване за контролерите? 
Може да се използва фланец или втулка.

• Трябва да се обърне внимание на системата
въздуховоди нагоре по веригата
– Кръгъл контролер: поне 1,5*D, в идеалния 

случай 5*D
– Правоъгълен контролер: поне 1,5*B, в идеалния 

случай 5*B
– Тип TVLK: няма минимално изискване

Диапазон на дебитите на въздушните крайни
устройства
В идеалния случай проектните стойности трябва да се
намират в диапазона между 30% и 70% от номиналния
дебит Vnom.

Система за следене
Следенето и управлението на лабораторни шкафове
образуват функционална единица. Поради това
лабораторните шкафове могат да се поръчват без
допълнителна система за следене.

Електрозахранване на електронните компоненти на
управлението
• Осигурява ли се на обекта захранващо напрежение 24

V~ за контролерите?
• На обекта трансформаторите и свързващите кабели

трябва да бъдат подбрани съгласно изискванията за
захранването на контролерите!

• Кабелът на електрозахранването не трябва да се
прокарва успоредно със сигналните или мрежовите
кабели!

Съобразявайте се с монтажната ориентация на
електронните контролери, когато планирате
прокарването на въздуховодите.
Електронните контролери имат лепенки, на които са
изброени разрешените монтажни ориентации.

Кои специални режими на работа трябва да поддържа
електронният контролер?
• Намалена работа (за нощна икономия)/усилена работа

(за специални операции, аварийни операции)/спиране?
• Как трябва да се сигнализират специалните режими на

работа? 
LonWorks®, превключващи контакти и др.

• Има ли избор на приоритета между локалното
превключване или централизираната система за
управление на сградата?

Какъв интерфейс за данни трябва да осигурява
електронният контролер?
• Работни стойности, аларми – поотделно или като

обединена аларма и др.?
• Комуникацията по LonWorks® ли трябва да се

осъществява, или с аналогови сигнали и превключващи
контакти?

• Работните данни трябва ли да се визуализират?
• Визуализирането и работата по помещения или по зони

трябва да става – с контролен панел за помещение или
със сензорен панел?

Схема за управлението на лабораторните шкафове
• Коя схема за управление е необходима? 

Датчик на входящия въздушен поток, датчик за
разстоянието на отваряне на предния прозорец, 2- или
3-степенно превключване или постоянно управление.

• Кои специални функции трябва да могат да се включват
с контролния панел?

• Необходима ли е поддръжка на специални функции? 
Технология за помощен поток, очистващо устройство за
изтегления въздух, детектор за движение, механизъм за
затваряне на прозореца, осветление на лабораторния
шкаф и др.

Контролен списък за проектирането
Проектни критерии за компонентите на управлението
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Кой трябва да извърши пуска?
TROX, системен интегратор, някой друг?

Каква работа трябва да се извърши по време на
пуска
• Проверка за правилен монтаж на контролера за

регулируем дебит

• Проверка на електрическите (и пневматичните, ако е
необходимо) връзки на контролерите.

• Функционална проверка на контролерите за
регулируем дебит, включени в доставката, заедно със
задвижващите механизми и преобразувателите

• Настройка и регулиране според зададените стойности
по подразбиране и управляващите променливи

• Конфигуриране на параметрите спрямо условията на
работа

• Проверка на всички управляващи контури по
отношение на дебита и скоростта на входящия
въздушен поток, ако е необходимо

• Проверка на специалните функции (за превключване
на Vconst, изключване на алармите, дневна/нощна
работа)

• Проверка на вторичните управляващи контури
(баланси на помещенията), както и на
визуалните/звукови алармени устройства на
лабораторните шкафове

• Изготвяне на отчети от изпитанията

Всички предварителни условия за пуска ли са
изпълнени?
За уточняване има специални контролни списъци за
пуск, за които най-важните точки са:

• Готово ли е помещението, отворите в лабораторията
затворени ли са и вратите на лабораторията
поставени ли са?

• Вентилационната система функционира ли, тоест
вентилаторите готови ли са за работа и
противопожарните клапи работят ли?

• Всички контролери правилно ли са монтирани
съгласно принципите на аеродинамиката (имат ли
изискваната конфигурация на въздуховодите)?

• Всички контролери свързани ли са електрически по
документите за монтаж на проводниците?

• Всички контролери достъпни ли са за местния
експертен персонал?

Техническо обслужване на компонентите на
управлението
• Кой трябва да извърши техническото обслужване?

– TROX

– Производител на лабораторно обзавеждане

– Някой друг

• Какво трябва да се провери?

• Колко често трябва да се извършва техническо
обслужване?

• Какво трябва да се документира?

Поддръжка от TROX при разработката на
проектите
• Демонстрация на системата в демонстрационна

лаборатория на TROX

• Техническо уточняване и изготвяне на баланса за
помещението

• Изготвяне на документите за монтаж на
проводниците

• Доставка на електрически и аеродинамично
изпитани компоненти

• Пуск и техническо обслужване

Контролен списък за експлоатацията
Критерии за пуск и техническо обслужване

Производство, проверка и регулиране на контролерите за дебит в завода

Пуск на EASYLAB
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Код за поръчка

68

Общи принципи по отношение на кода за поръчка
Един контролер TROX за дебит се състои от въздушно
крайно устройство за управление на дебита и
електронните компоненти на управлението. За да се
поръчат, и двете части трябва да бъдат изцяло описани
с техните характеристики. Поради това кодът за
поръчка се състои от две главни части:

Част 1 на кода за поръчка описва въздушното
крайно устройство
– Обозначение на типа на въздушното крайно

устройство
– Конструкция на въздушното крайно устройство

(конструкция от специални материали)
– Размери на връзките на типа на въздушното крайно

устройство
– Евентуални аксесоари за въздушното крайно

устройство

Част 2 на кода за поръчка описва електронните
компоненти на управлението:
– Електронни компоненти на управлението (модул)
– Евентуално допълнително оборудване на модула
– Функция на устройството/режим на работа на модула
– Работни стойности за функцията на

устройството/режима на работа

Код за поръчка – част 1
Въздушно крайно устройство:

Примери за кодирането на въздушното крайно устройство:

TVLK – FL/250-0/GK/...
TVLK, пластмасов контролер PP, Ø 250 мм, с фланец и насрещен
фланец

TVRK/160/...
TVRK, пластмасов контролер PP, Ø 160 мм

TVR/200/...
TVR, конструкция от галванизирана стомана, Ø 200 мм

TVRD -FL/160/...
TVR, конструкция от галванизирана стомана, Ø 160 мм, с акустична
облицовка и фланец

TVR – A2 – FL/315/G2/...
TVR, конструкция от неръждаема стомана, Ø 315 мм, с фланец и
насрещен фланец

TVA/250/D1/...
TVA, конструкция от галванизирана стомана, Ø 250 мм, с маншетно
уплътнение

TVTD/400 x 200/...
TVT, конструкция от галванизирана стомана, 400 x 200 мм, с
акустична облицовка

Забележка:
Тези примери не са пълните кодове за поръчки, защото само
въздушното крайно устройство е описано, но не и електронните
компоненти на управлението!

Въздушно крайно устройство:
Различните типове въздушни крайни устройства имат следните обозначения: 
TVLK и TVRK за типовете с пластмасова конструкция и TVR · TVA · TVZ · TVT · TVJ за типовете от галванизирана
листова стомана.

Конструкция:
Специалните конструкции на въздушното крайно устройство – например конструкциите с допълнителна акустична
облицовка (D), фланци от двата края (FL), с прахово покритие (P1) или неръждаема стомана (A2) – са дефинирани
тук. Не всички конструкции могат да бъдат съчетавани с всички въздушни крайни устройства.

Размери:
Всеки тип въздушно крайно устройство се предлага с различни диапазони на дебита и размери на връзките.

Аксесоари:
Описание на възможните аксесоари на въздушното крайно устройство – например насрещния фланец (GK или G2)
или маншетното уплътнение (D1 или D2). Не всички аксесоари могат да се използват с всички въздушни крайни
устройства.

Въздушно крайно
устройство / Електронни компоненти

на управлението

Конструкция на въздушното крайно устройство /Размери/ Аксесоари

Точни описания на конструкциите и аксесоарите на отделните типове контролери могат да се намерят в
съответните технически проспекти на въздушните крайни устройства или в ценоразписа.
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Код за поръчка
EASYLAB

Код за поръчка – част 2
Електронни компоненти на управлението на EASYLAB:

Модул:
Модулът разграничава производителя и типа на електронните компоненти на управлението на лопатката на клапата. 
Освен системата EASYLAB (код за поръчка ELAB на модула), допълнителни компоненти на управлението за други
приложения с различни въздушни крайни устройства могат да се доставят от TROX.

Функция на устройството:
Един електронен контролер на модула EASYLAB може да изпълнява различни функции за управление. 
Тази част на кода за поръчка определя дали контролерът работи като контролер за подаван въздух (RS), за изтеглен
въздух (RE), за налягане (PC) или контролер на лабораторен шкаф (FH-xxx) със специални датчици.

Варианти за разширение на модулите:
Контролерите на модула EASYLAB могат да бъдат оборудвани с независими разширителни модули – например
мрежово захранване EM-TRF (T), непрекъснато електрозахранване (U), автоматичен баланс на нулата (Z), интерфейс
LonWorks® (L) или цокъл за осветление (S). Тази част на кода за поръчка определя кои от тези разширителни
модули трябва да се инсталират в съставния модул. 
Някои от разширенията се предлагат само за определени функции на устройствата.

Допълнителна функция:
Означаване на допълнителни функции за контролери EASYLAB за подаван и изтеглен въздух – например функцията
за управление на помещението и разграничаването между лаборатории и чисти помещения.

Работни стойности:
Фабрично дефиниране на основните работни стойности на контролера. 
Броят на необходимите работни стойности зависи от функцията на устройството и допълнителните функции.

Примери за кодирането на електронните компоненти на
управлението

../ELAB/FH-VS/TZS/300/1200
Управление EASYLAB на лабораторни шкафове с бързо реагиращ
задвижващ механизъм, датчик на входящия въздушен поток.
Разширения: захранващо напрежение 230 V~, автоматичен
баланс на нулата, цокъл за осветление, Vmin = 300 м³/ч и Vmax =
1200 м³/ч

.../ELAB/RE/Z/LAB
Управление EASYLAB за изтегления въздух за лаборатории с
бързо реагиращ задвижващ механизъм. Разширение: автоматичен
баланс на нулата, захранващо напрежение 24 V~

.../ELAB/RS/TL/LAB-RMF/2000/1500/2500/100/100/200
Управление EASYLAB за изтегления въздух за лаборатории с
бързо реагиращ задвижващ механизъм. Разширение: захранващо
напрежение 230 V~, разширение с интерфейс LonWorks® и
включена функция за управление на помещението

Забележка:
Тези примери не са пълните кодове за поръчки, защото са
описани само електронните компоненти на управлението, но не и
цялото въздушно крайно устройство!

Модул /Функция на
устройството/ Варианти за разширение

на модулите /Допълнителни
функции/ Работни

стойности
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Примери за поръчка на контролер EASYLAB на лабораторен шкаф

TVLK-FL/250-0/GK/ELAB/FH-VS/TZS/300/1200
Въздушно крайно устройство тип TVLK, пластмасов контролер PP, Ø 250 мм, с
фланец и насрещен фланец
Модул EASYLAB с бързо реагиращ задвижващ механизъм, управление на
лабораторни шкафове и датчик на входящия въздушен поток. Разширения:
мрежово захранване 230 V~, автоматичен баланс на нулата и цокъл за осветление 
Работни стойности: Vmin = 300 м³/ч и Vmax = 1200 м³/ч

TVRK/160/ELAB/FH-DS/UL/200/600
Въздушно крайно устройство тип TVR, пластмасов контролер PP, Ø 160 мм
Модул EASYLAB с бързо реагиращ задвижващ механизъм, управление на
лабораторни шкафове с датчик за разстоянието на прозореца 
Линейна стратегия за управление
Разширения: мрежово захранване 230 V~ с UPS и интерфейс LonWorks®
Работни стойности: Vmin = 200 м³/ч и Vmax = 600 м³/ч

TVR –A2 –FL/315/G2/ELAB/FH-3P/500/1200/1500
Въздушно крайно устройство тип TVR, конструкция от неръждаема стомана, Ø 315
мм, с фланец и насрещен фланец
Модул EASYLAB с бърз задвижващ механизъм, триточково управление на
лабораторни шкафове, захранване 24 V~
Работни стойности: V1 = 500 м³/ч, V2 = 1200 м³/ч, V3 = 1500 м³/ч

Пълен код за поръчка за контролер EASYLAB на лабораторен шкаф

Код за поръчка
EASYLAB

70

Въздушно крайно
устройство

Тип и конструкция
TVLK · TVRK · TVR

Размери
В зависимост от типа

Работни стойности на управлението на
лабораторни шкафове
В зависимост от избраната функция на
устройството: V [m³/h]:
FH-VS: V

.
min / V

.
max

FH-DS: V
.
min / V

.
max

FH-DV: V
.
min / V

.
max

FH-2P: V
.
1 / V

.
2

FH-3P: V
.
1 / V

.
2 / V

.
3

FH-F: V
.
1

Разширения на модулите
Вариант 1: електрозахранване

: с 24 V~
T : с 230 V~ през разширителен модул EM-TRF
U : с 230 V~ и UPS през разширителен модул

EM-TRF-USV

Вариант 2: интерфейс LonWorks®
: няма

L : с разширителен модул EM-LON

Вариант 3: автоматичен баланс на нулата
: не е включен

Z : с разширителен модул EM-AUTOZERO –
електромагнитен клапан за автоматичен
баланс на нулата

Вариант 4: разширение за управление на
осветлението

: не е включен
S : Разширителен модул EM-LIGHT 

Свързан цокъл за управление на
осветлението с контролен панел

Вариант:
Контролен панел за контролер на лабораторен
шкаф за показване на функциите на системата
за управление по EN 14175
BE-SEG-01 със сегментен дисплей
BE-LCD-01 с течнокристален дисплей

Аксесоари
В зависимост от типа

Модул EASYLAB:
Електронен контролер с бързо
реагиращ задвижващ механизъм

Функция на устройството за управление
на лабораторни шкафове
С датчик на входящия въздушен поток
FH-VS: стратегия за управление на скоростта на входящия
въздушен поток

С датчик за разстоянието на прозореца:
FH-DS: линейна стратегия за управление
FH-DV:оптимизирана за безопасност стратегия за управление

Със степени на превключване с превключващи контакти:
Превключващи контакти на обекта
FH-2P: Двуточково управление
FH-3P: Триточково управление

С фиксирана стойност:
FH-F:Управление на фиксиран дебит

/ xxxx / xx / ELAB / FH-VS / UZS / работни стойности

FH-VS
FH-DS
FH-DV
FH-3P
FH-2P
FH-F

----
TLZS
U---
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Код за поръчка
EASYLAB

Примери за поръчка на контролер EASYLAB на помещение

TVRD-FL/160/ELAB/RS/Z/LAB
Въздушно крайно устройство тип TVRD, конструкция от галванизирана стомана,
Ø 160 мм, с акустична облицовка и фланец, модул EASYLAB с бързо реагиращ
задвижващ механизъм, управление на подавания въздух за лаборатории (система с
водещ изтеглен въздух). Разширение: автоматичен баланс на нулата, 
захранващо напрежение 24 V~

TVA/250/D1/ELAB/RE/T/LAB
Въздушно крайно устройство тип TVA, конструкция от галванизирана стомана, Ø 250
мм, с маншетно уплътнение
Модул EASYLAB с бързо реагиращ задвижващ механизъм, 
управление на изтегления въздух за лаборатории (система с водещ изтеглен въздух)
Разширение: мрежово захранване 230 V~

TVR/200/ELAB/RS/LAB-RMF/2000/1500/2500/100/100/200
Въздушно крайно устройство тип TVR, конструкция от галванизирана стомана, Ø 200 мм
Модул EASYLAB с бързо реагиращ задвижващ механизъм, управление на подавания
въздух за лаборатории (система с водещ изтеглен въздух), захранване 24 V~, функция
за управление на помещението със следните работни стойности:
Общо изтеглен въздух от помещението: стандартна работа 2000 м³/ч, намалена работа
1500 м³/ч, усилена работа 2500 м³/ч, постоянен подаван въздух 100 м³/ч, постоянен
изтеглен въздух 100 м³/ч, разлика подаван въздух/изтеглен въздух 200 м³/ч

Пълен код за поръчка за контролер EASYLAB на помещение

Въздушно крайно
устройство

Тип и конструкция
TVR · TVRK
TVA · TVZ · TVT · TVJ

Размери
В зависимост от типа

Работни стойности на системата 
за управление на помещението
В зависимост от избраната функция на
устройството:
RS, RE, PC, LAB –> няма параметри

LAB-RMF –> 7 параметъра V [m³/h], 
налягане [Pa]
Общо изтеглен въздух от помещението –
стандартна работа
Общо изтеглен въздух от помещението –
намалена работа
Общо изтеглен въздух от помещението –
усилена работа
Постоянен подаван въздух в помещението
Постоянен изтеглен въздух от помещението
разлика подаван въздух/изтеглен въздух
Налягане в помещението
(само за помещения с контролер на налягането)

Разширения на модулите
Вариант 1: електрозахранване

: с 24 V~
T : с 230 V~ през разширителен модул EM-TRF
U : с 230 V~ и UPS през разширителен модул

EM-TRF-USV

Вариант 2: Интерфейс LonWorks®
: няма

L : с разширителен модул EM-LON

Вариант 3: Автоматичен баланс на нулата
: не е включен

Z : с разширителен модул EM-AUTOZERO –
електромагнитен клапан за автоматичен
баланс на нулата

Вариант:
Контролен панел за помещението за 
контролери с функция за управление на
помещението
BE-LCD-01 с течнокристален дисплей

Допълнителни функции
LAB: система с водещ изтеглен въздух (лаборатории)
LAB-RMF: система с водещ изтеглен въздух с включена

функция за управление на помещението 
(лаборатории)

Аксесоари
В зависимост от типа

Модул EASYLAB:
Електронен контролер с бързо
реагиращ задвижващ механизъм

Функция на устройството за управление на
помещението
RS: Управление на подавания въздух (Room Supply)
RE: Управление на изтегляния въздух (Room Exhaust)
PC: Управление на налягането (Pressure Control)

RS
RE
PC

----
TLZ
U---

LAB
LAB-RMF

/  xxxx   /   xx   /  ELAB  /   RS   /   UZ   /  LAB-RMF   /   работни стойности
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Код за поръчка
EASYLAB

Пълен код за поръчка на адаптерен модул EASYLAB TROX

Работни стойности на адаптерния модул TROX
LAB –> няма параметри

LAB-RMF –> 7 параметъра V [m³/h], налягане [Pa]
Общо изтеглен въздух от помещението – 
стандартна работа
Общо изтеглен въздух от помещението – 
намалена работа
Общо изтеглен въздух от помещението – 
усилена работа
Постоянен подаван въздух в помещението
Постоянен изтеглен въздух от помещението
разлика подаван въздух/изтеглен въздух
Налягане в помещението 
(само за помещения с контролер на налягането)

Разширения за адаптерен модул TROX
Вариант 1: електрозахранване

: с 24 V~
T : с 230 V~ през разширителен модул EM-TRF
U : с 230 V~ през разширителен модул EM-TRF-USV

Вариант 2: интерфейс LonWorks®
: няма

L : с разширителен модул EM-LON

Допълнителни функции
LAB: система с водещ изтеглен въздух (лаборатории)
LAB-RMF: система с водещ изтеглен въздух с 
включена функция за управление на помещението
(лаборатории)

Вариант:
Контролен панел за помещението за адаптерен модул
TROX (TAM) с функция за управление на помещението
BE-LCD-01 с течнокристален дисплей

EASYLAB TAM / U / LAB-RMF / работни стойности

--
TL
U-

LAB
LAB-RMF

Примери за поръчка на адаптерен модул EASYLAB TROX (TAM)

TAM/T/LAB
Адаптерен модул TROX (TAM) за лаборатории
Разширение: мрежово захранване 230 V~

TAM/UL/LAB-RMF/2000/1500/2500/100/100/200
Адаптерен модул TROX (TAM) за лаборатории
Разширение: мрежово захранване 230 V~ с UPS
Интерфейс LonWorks®
Работни стойности: общо изтеглен въздух от помещението:
стандартна работа 2000 м³/ч,
намалена работа 1500 м³/ч, усилена работа 2500 м³/ч
постоянен подаван въздух 100 м³/ч, постоянен изтеглен въздух 100
м³/ч, разлика подаван въздух/изтеглен въздух 200 м³/ч
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Код за поръчка
TCU-LON-II

Код за поръчка – част 2
Електронни компоненти на управлението TCU-LON-II:

Модул:
Модулът разграничава производителя, типа на електронните компоненти и типа на задвижващия механизъм за
управлението на лопатката на клапата. 
Освен системата TCU-LON-II (обозначения на модулите TMA и TMB), допълнителни компоненти на управлението за
други приложения с различни въздушни крайни устройства могат да се доставят от TROX.

Функция на устройството:
Един електронен контролер на модула TCU-LON-II може да изпълнява различни режими на работа/функции за
управление. 
Тази част на кода за поръчка определя дали контролерът работи като контролер за подаван въздух (RS), за изтеглен
въздух (RE), за налягане (PC, PE), или като контролер на лабораторен шкаф (FH).

Работни стойности:
Фабрично дефиниране на основните работни стойности на контролера. Броят на необходимите работни стойности
зависи от функцията на устройството и допълнителните функции.

Примери за кодирането на електронните компоненти на
управлението

.. /TMB/FH/200/500
Управление TCU-LON-II на лабораторни шкафове с безчетков,
бързо реагиращ задвижващ механизъм, датчик на входящия
въздушен поток, захранване 24 V~, автоматичен баланс на
нулата, интерфейс LonWorks®, Vmin = 200 м³/ч и Vmax = 500 м³/ч

.. /TMA/RS/-50/-100
Контролер TCU-LON-II за подавания въздух с бързо реагиращ
задвижващ механизъм, 
Захранване 24 V~, автоматичен баланс на нулата, интерфейс 
LonWorks® и работните стойности Vconstant = -100 м³/ч

.. /TMB/RE/1500/750/-100
Контролер TCU-LON-II за изтегления въздух с безчетков бързо
реагиращ задвижващ механизъм, 
Захранване 24 V~, автоматичен баланс на нулата, интерфейс Lon-
Works® и работните стойности Vday = 1500 м³/ч, Vnight = 750 м³/ч
и Vconstant = – 100 м³/ч

../TMB/PS/-50/-100/-20
Контролер TCU-LON-II на налягането на подавания въздух с
безчетков бързо реагиращ задвижващ механизъм, захранване 24
V~, автоматичен баланс на нулата, интерфейс LonWorks® и
работните стойности ΔV = -50 м³/ч, Vconstant = – 100 м³/ч и 
Psetpoint = – 20 Pa

Забележка:
Тези примери не са пълните кодове за поръчки, защото са
описани само електронните компоненти на управлението, но 
не и цялото въздушно крайно устройство!

Модул Функция на устройството/ / Работни стойности
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Код за поръчка
TCU-LON-II

74

Примери за поръчка на контролер EASYLAB на лабораторен шкаф

TVLK-FL/250-0/GK/TMB/FH/300/1200
Въздушно крайно устройство тип TVLK, пластмасов контролер PP, Ø 250 мм, с фланец и
насрещен фланец
Модул TCU-LON-II
с безчетков, бързо реагиращ задвижващ механизъм, управление на лабораторни
шкафове с датчик на входящия въздушен поток, захранване 24 V~, автоматичен баланс
на нулата, интерфейс LonWorks®
Работни стойности: Vmin = 300 м³/ч и Vmax = 1200 м³/ч

TVRK/160/TMA/FH/200/600
Въздушно крайно устройство тип TVR, пластмасов контролер PP, Ø 160 мм
Модул TCU-LON-II
с бързо реагиращ задвижващ механизъм, 
система за управление на лабораторни шкафове с датчик на входящия въздушен поток,
захранване 24 V~,
автоматичен баланс на нулата, интерфейс LonWorks®
Работни стойности: Vmin = 200 м³/ч и Vmax = 600 м³/ч

TVR-A2-FL/315/G2/TMB/FH/500/1200
Въздушно крайно устройство тип TVR, конструкция от неръждаема стомана,
Ø 315 мм, с фланец и насрещен фланец
Модул TCU-LON-II
с безчетков бързо реагиращ задвижващ механизъм,
система за управление на лабораторни шкафове с датчик на входящия въздушен поток,
захранване 24 V~,
автоматичен баланс на нулата, интерфейс LonWorks®
Работни стойности: Vmin = 500 м³/ч и Vmax = 1200 м³/ч

Пълен код за поръчка за контролер TCU-LON-II на лабораторен шкаф

Въздушно крайно
устройство

Тип и конструкция
TVLK · TVRK · TVR

Размери
В зависимост от типа

Работни стойности на управлението на
лабораторни шкафове
Дебит Vmin [m³/h]
Дебит Vmax [m³/h]

Режим на работа/функция на устройството на
управлението на лабораторни шкафове
Стандартна: 
Стратегия за управление на датчика на входящия
въздушен поток, включен в доставката
Друг възможен вариант:
Двуточково управление и управление с 
фиксирана стойност

Вариант:
Стандартен контролен панел за контролер 
TCU-LON-II на лабораторен шкаф за показване на
функциите на системата за управление по EN 14175

Аксесоари
В зависимост от типа

Модул TCU-LON-II
TMB: бързо реагиращ, безчетков
TMA: бързо реагиращ

/   xxxx   /   xx   /  TMx   /    FH     /    работни стойности

TMA
TMB
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Код за поръчка
TCU-LON-II

Примери за поръчка на контролер TCU-LON-II на лабораторен шкаф

TVRD-FL/160/TMB/RS/-50/-100
Въздушно крайно устройство тип TVRD, конструкция от галванизирана стомана,
Ø 160 мм, с акустична облицовка и фланец,
Модул TCU-LON-II,
с безчетков бързо реагиращ задвижващ механизъм,
управление на подавания въздух, захранване 24 V~, 
автоматичен баланс на нулата, интерфейс LonWorks®
Работни стойности:
ΔV = -50 м³/ч и Vconstant = -100 м³/ч

TVA/250/D1/TMA/RE/-50/1500/750/-100
Въздушно крайно устройство тип TVA, конструкция от галванизирана стомана,
Ø 250 мм, с маншетно уплътнение,
Модул TCU-LON-II с бързо реагиращ задвижващ механизъм,
управление на изтегления въздух, захранване 24 V~,
автоматичен баланс на нулата, интерфейс LonWorks®
Работни стойности:
ΔV = -50 м³/ч, Vday = 1500 м³/ч, Vnight = 750 м³/ч, Vconstant = -100 м³/ч

TVR/200/TMB/PS/-50/-100/-20
Въздушно крайно устройство тип TVA, конструкция от галванизирана стомана,
Ø 200 мм, модул TCU-LON-II,
с безчетков, бързо реагиращ задвижващ механизъм, контролер на налягането на
подавания въздух, захранване 24 V~, автоматичен баланс на нулата, интерфейс
LonWorks®,
Работни стойности:
ΔV = -50 м³/ч, Vconstant = -100 м³/ч, Psetpoint = -20 Pa

Пълен код за поръчка за контролер TCU-LON-II за помещение/контролер на налягането в помещението

Въздушно крайно
устройство

Тип и конструкция
TVR · TVRK
TVA · TVZ · TVJ · TVT

Размери
В зависимост от типа

Работни стойности на управлението на
лабораторни шкафове
в зависимост от режима на работа/функцията
на устройството
Дебити V [m³/h], налягане P [Pa]

RS: ΔV / Vconstant
RE: ΔV / Vday/ Vnight/ Vconstant

PS: ΔV / Vconstant/ ΔPsetpoint
PE: ΔV / Vday/Vnight/Vconstant/ΔPsetpoint

Аксесоари
В зависимост от типа

Модул TCU-LON-II
TMB бързо реагиращ, безчетков
TMA бързо реагиращ

Режим на работа/функция на устройството за
управление на помещението
RS: Управление на подавания въздух (Room Supply)
RE: Управление на изтегляния въздух (Room Exhaust)
PS: Контролер на налягането на подавания въздух (Pressure Supply)
PE: Контролер на налягането на изтегления въздух (Pressure Exhaust)

/   xxxx   /   xx   /  TMx   /    RS    /   работни стойности

TMA
TMB

RS
RE
PS
PE
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Като основа за проектирането обикновено се прави
справка с националните и международни указания и
стандарти. Важно е да се знае, че тези стандарти не са
закон, а представят текущото ниво на техниката и
съответно формират основата за изготвянето на
експертните становища в случай на повреда. Естествено
не е забранено да се проектират системи, които се
отклоняват от данните, посочени в един стандарт.
Отклоненията обаче трябва да бъдат добре обосновани, за
да няма съмнения за небрежност, ако възникнат
проблеми.

За приложенията на системата LABCONTROL съответните
стандарти могат да се разделят на две области: 
1. Лабораторни шкафове
2. Лаборатории

Стандарти и указания за лабораторни
шкафове

Националните стандарти за лабораторни шкафове са
хармонизирани в Европейски стандарт EN 14175, част 1-7.

Този стандарт е признат от следните страни и съответно
заменя националните стандарти:

• Белгия
• Дания
• Германия
• Финландия
• Франция
• Гърция
• Ирландия
• Исландия
• Италия
• Люксембург

• Малта
• Холандия
• Норвегия
• Австрия
• Португалия
• Швеция
• Швейцария
• Испания
• Чешка република
• Великобритания

L’Oréal, Париж, Франция

Стандарти и указания
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Стандарти и указания

Следното съдържание на EN 14175 е важно от гледна точка
на вентилационните системи:

Изпитание на лабораторния шкаф или съответните
вентилационни компоненти (система за регулируем обем
на въздуха)
Възможност 1:
Изпитание на обекта на отделен лабораторен шкаф със
система за регулируем обем на въздуха

Изпитанието на обекта се изпълнява на мястото на отделен
лабораторен шкаф със свързана система за регулируем
обем на въздуха. За разлика от типовото изпитание,
резултатът от това изпитание се отнася само за един
лабораторен шкаф и не може да се използва за други
лабораторни шкафове от същия тип.
→ „Високи разходи, малка полза“

Възможност 2:
Типово изпитание на лабораторни шкафове и типово
изпитание на системата за регулируем обем на въздуха

Възможност 3:
Отделно типово изпитание на лабораторни шкафове и
система за регулируем обем на въздуха, но с общо
одобрение

Типовото изпитание на лабораторен шкаф по EN 14175 се
изпълнява в изпитателна камера и дава стойностите на
дебита, които трябва да се спазват за този тип лабораторен
шкаф. Тези стойности на дебита могат да бъдат използвани
за всички лабораторни шкафове от същия тип и
производител.

За лабораторни шкафове с регулируем дебит има
допълнителни изисквания за типовото изпитание съгласно
EN 14175, част 3. Тези изисквания дават различни
възможности за изпитание на системата за управление на
вентилацията (система за регулируем обем на въздуха).

За повече информация следва откъс от стандарт EN 14175,
част 6 (2005-04):

„Системите за регулируем обем на въздуха и лабораторните
шкафове с регулируем дебит могат да бъдат изпитвани
поотделно съгласно 5.3 или заедно съгласно 5.4.
Като алтернатива на изпитанията, определени в 5.3, е
възможно системата за регулируем обем на въздуха да се
изпитва заедно с лабораторен шкаф, вместо с
изпитателната камера…“

На практика това означава, че едно изпитание на системата
за регулируем обем на въздуха може да се извърши или с
изпитателната камера, или с лабораторен шкаф.

Тук инициаторът на изпитанието решава кой резултат от
изпитанието е необходим!

Изпитание на (интегрирана) система за регулируем обем
на въздуха съгласно алинея 5.3
– Една система за регулируем обем на въздуха, изпитана

съгласно алинея 5.3, може да се използва, ако има
задължителните проектно-контролни данни.

Изпитание на лабораторния шкаф на системата с
регулируем обем на въздуха (предварително изискване:
типово изпитание по EN 14175, част 3)
– Капацитет за задържане при минимален и максимален

дебит
– Ефективност на въздухообмена в случай на минимален

дебит

Забележка:
Поради натиска, упражнен от работещите в лабораториите,
типовите изпитания на лабораторните шкафове без
конкретна система за регулируем обем на въздуха са вече
нещо обичайно на пазара, тъй като осигуряват възможно
най-голяма гъвкавост за работещия. Ако една система за
управление вече не се предлага, ще трябва да се извърши
ново изпитание за промяната на системата за управление,
което на свой ред ще означава допълнителни разходи.

Така че нищо не пречи да се използват типово изпитаните
системи за управление с регулируем обем на въздуха на
TROX с най-често използваното лабораторно обзавеждане
от гледна точка на нормативните разпоредби.

Сертифициране

Контролерите TROX за лабораторни шкафове от тип EASY-
LAB и TCU-LON-II са разработени и сертифицирани по
изискванията на валидните стандарти.

По-конкретно те съответстват на:
EN 14175Методи за типови изпитания за системите за
регулируем обем на въздуха
EN 60730-1 Електротехническа безопасност
EN 61000Имунитет към смущения (ЕМС)
EN 55022 Излъчени емисии (EMV)

Изпитание на системата за
регулируем обем на въздуха с
изпитателна камера (ал. 5.3)

Изпитание на системата за
регулируем обем на въздуха с
лабораторен шкаф (ал. 5.4)

Резултат:
Типово изпитана система за
регулируем обем на въздуха

Резултат:
Типово изпитана система за
регулируем обем на въздуха или
изпитана като прототип система
за регулируем обем на въздуха
за този лабораторен шкаф
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Стандарти и указания за лаборатории
В зависимост от типа на лабораторията могат да бъдат в
сила различни разпоредби. Най-важните правила и
стандарти са:

• DIN 1946, част 7, Raumlufttechnische Anlagen in Labo-
ratorien (Вентилационни системи в лаборатории)
– Минимален изтеглен въздух 25 м³/ч за всеки м²

основна полезна разгърната площ
– За лабораторни помещения или складови помещения

за разтворители се прилагат по-строги изисквания
– Трябва да могат да се постигнат регулируеми дебити

за различни работни ситуации
– Осигурява се директно подаван отвън въздушен поток

в лабораторията
– Трябва да се осигури система за подаване на изцяло

чист въздух; работа с рециркулиран въздух не се
разрешава.

• BGR 120, Regeln für Sicherheit und Gesundheits-
schutz/Laboratorien (Правила за безопасност и
здравеопазване/лаборатории)
– Минимален изтеглен въздух 25 м³/ч за всеки м²

основна полезна разгърната площ и съответно –
честота на смяна на въздуха 8 при 3 м височина на
помещението

– Изтегленият въздух може да минава изцяло или
частично през лабораторните шкафове 
Забележка: големи дебити на изтегления въздух може
да доведат до нежелателно високи нива на завихряне
вътре в лабораторния шкаф, когато прозорецът е
затворен.

– Вентилационната функция на един лабораторен шкаф
трябва да се следи от независимо устройство.

– Необходима е визуална и акустична сигнализация.

• BGR 121, Arbeitsplatzlüftung – Lufttechnische Maßnah-
men (Вентилация на работното място – мерки за
вентилация)
– Изисквания към качеството на въздуха на работното

място
– Изисквания в случай на механична вентилация на

помещението
– Предотвратяване на прехвърлянето на замърсен

въздушен поток
– Изисквания за системата въздуховоди и изхвърлянето

на въздуха
– Изисквания към измерителните устройства за

смукателни емисии; замърсеният въздух трябва да се
отстранява по възможно най-късия маршрут.

– Вентилационната система трябва да бъде изпитана от
квалифицирано лице преди пуска, след съществени
изменения и на редовни интервали (минимум веднъж
годишно). 
Притежателят/операторът на системата носи
отговорност за извършването на тези дейности.

По отношение на управлението на въздуха
разпръскването и отстраняването на опасните
вещества са от първостепенно значение. Освен това
площите в съседство с лабораториите трябва да
бъдат защитени от потенциално опасни вещества.

• EN 12128, Биотехнологии 
Нива на безопасност на микробиологични
лаборатории.
За лаборатории от ниво на безопасност 3 важи следното:
– Механичната вентилация е задължителна
– Безопасно поддържане на отрицателна разлика в

налягането чрез свързването на подавания и
изтегления въздух

– Следене на отрицателната разлика в налягането със
сигнализиране и аларми

– Използване на високопроизводителни филтри за
частици (HEPA) за общия изтеглен въздух

• DIN 25425, част 1, Radionuklidlaboratorien
(Лаборатории с радиоактивни изотопи)
– 8 смени на въздуха в час
– Подаваният въздух трябва да бъде чист въздух отвън;

работа с рециркулиран въздух не се разрешава.
– Препоръчва се степенувано поддържане на

отрицателна разлика в налягането от 10 до 30 Pa.
– Независима система за изтегляне на въздуха се

препоръчва за SK2 и е задължителна за SK3.

За тази цел по принцип се дефинира минимален изтеглен
въздух 25 м³/ч на квадратен метър основна полезна
разгърната площ. При височина на помещението три метра
това приблизително се равнява на честота на смяна на
въздуха 8, което може да се намери в някои указания.

Честотата на смяна на въздуха може да бъде намалена, ако
е необходимо. В това отношение BGR 120 изисква
опасните вещества като запалимите течности и летливите,
прашните или образуващи аерозоли материали да се
използват във възможно най-малка степен. Освен това тези
ограничения за използването трябва да бъдат оповестени
публично. DIN 1946 също така изисква ясно обозначаване
на входовете на лабораториите.

DIN 1946, част 7 изисква възможност за осигуряване на
регулируеми дебити от централно съоръжение. Това се
отразява главно на броя и характеристиките на
вентилаторите!

Всички изброени стандарти изискват лабораториите да се
експлоатират във всички възможни състояния на работа.
Съгласно EN 12128 (Биотехнологии) отрицателната разлика
в налягането трябва също да се следи и показва. Това
следене се изисква и за лаборатории с радиоактивни
изотопи SK2 и SK3.
В лаборатории с чисти помещения или фармацевтични
производствени съоръжения, както и в други площи с
висока чистота на въздуха, тези изисквания очевидно
могат да се обърнат, за да се осигури точно управление на
положителната разлика в налягането.
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Референции

Германия

Висши учебни заведения
Аахен, Бохум, Бон,
Брауншвайг, Бремен, Кемниц,
Котбус, Дортмунд, Дрезден,
Фрайбург, Грайфсвалд, Хале,
Хамбург, Хановер, Хомбург,
Йена, Кьолн, Лайпциг,
Магдебург, Майнц, Мюнстер,
Олденбург, Потсдам, Рощок,
Тюбинген, Вюрцбург

Университети за приложни
науки
Ансбах, Йена, Кобленц,
Магдебург, Мерсебург,
Нойбранденбург, Нюрнберг,
Розенхайм

Институт „Макс Планк“
Дрезден, Франкфурт на Майн,
Йена, Магдебург, Майнц,
Рощок

Научно-изследователски
институти
ISAS, Дортмунд, Гайзенхайм,
Юлих
Leibnitz-Institut für Polymerfor-
schung (Институт за
изследване на полимерите),

Дрезден
Институт „Паул Ерлих“,
Франкфурт
UTZ (Център за екологични
технологии), Берлин-
Адлерсхоф

Болници
Charité, Берлин
Klinikum (Клиника) 2000, Йена
MHH Хановер
OMZ, Хайделберг
Университетска клиника, Аахен
Uni-Klinikum, Есен

Промишленост и технологии
Abbott, Лудвигсхафен
Aldrich Chemie, Щайнхайм
ALTANA BYK-Chemie, Везел
Asta Medica, Майнц
BASF, Лудвигсхафен
BAT, Байройт
Bayer AG,
Дормаген, Леверкузен,
Монхайм, Вупертал
Bayer Schering Pharma, Берлин
Biopark, Регенсбург
Bioscientia, Ингелхайм
BMW, Динголфинг, Мюнхен
Boehringer Ingelheim,
Ингелхайм
BP, Гелзенкирхен

Dow Corning, Висбаден
Dräger Medica, Любек
Goldschmidt AG, Есен
Grünenthal, Аахен
H.C. Starck, Гослар
Hilti, Кауферинг
Hüls AG, Марл
Infra Leuna, Лойна
InfraServ Höchst, Франкфурт
IZB (Център за нови
предприятия и нововъведения)
Мартинсрийд, Мюнхен
Kist Europe, Саарбрюкен
Lurgi Zimmer AG, Франкфурт
Merck, Дармщадт
Roche, Пенцберг
Sachs, Швайнфурт
Sartorius, Гьотинген
Solvay, Хановер
Techn. Park Elementis, Кьолн
TGZ, Битерфелд-Волфен
VW Research, Волфсбург

Държавни учреждения
Chemisches Veterinäruntersu-
chungsamt (Ветеринарно-
химическа инспекция),
Мюнстер
Landesuntersuchungsanstalt
Sachsen (Държавна инспекция
за Саксония), Дрезден
Landesuntersuchungsamt

(Държавна инспекция),
Ерланген
Wasserwirtschaftsamt (Служба
за водни ресурси) Арнсбах,
Бамберг
Staatliches Lebensmittelamt
(Държавна агенция по
храните), Дрезден
Полицейско управление
Делменхорст, Франкфурт

Разни
Semperoper, Дрезден
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Branches in Germany

North branch
Hannover office
Bothfelder Straße 23
30916 Isernhagen · Germany
Telephone +49-511-610034-35
Fax +49-511-619820
E-mail nln@trox.de

South branch
Munich office
Liebigstraße 2
85301 Schweitenkirchen · Germany
Telephone +49-8444-925-0
Fax +49-8444-925-10
E-mail nls@trox.de

Central branch
Frankfurt office
Kaiserleistraße 43
63067 Offenbach am Main · Germany
Telephone +49-69-98556-0
Fax +49-69-98556-111
E-mail nlm@trox.de

Southwest branch
Stuttgart office
Hohentwielstraße 28
70199 Stuttgart · Germany
Telephone +49-711-64862-0
Fax +49-711-64862-20
E-mail nlsw@trox.de

West branch
Neukirchen-Vluyn office
Heinrich-Trox-Platz
47504 Neukirchen-Vluyn · Germany
Telephone +49-2845-202-611
Fax +49-2845-202-612
E-mail nlw@trox.de

Headquarters in Germany

TROX GmbH Telephone +49(0)28 45 / 2 02-0
Heinrich-Trox-Platz Telefax +49(0)28 45 / 2 02-2 65

E-Mail trox@trox.de
D-47504 Neukirchen-Vluyn www.trox.de

East branch
Berlin office
Rotherstraße 18 
10245 Berlin · Germany
Telephone +49-30-2618051
Fax +49-30-2629078
E-mail nlobb@trox.de

Dresden office
Zur Wetterwarte 50,
Haus 337/G01109 Dresden · Germany
Telephone +49-351-8890911-12
Fax +49-351-8890910
E-mail nlobd@trox.de

Subsidiaries

Foreign representatives

Argentina
TROX Argentina S.A.
Australia
TROX Australia Pty Ltd
Belgien
S.A. TROX Belgium N.V.
Brazil
TROX do Brasil Ltda.
Bulgaria
TROX Austria GmbH
China
TROX Air Conditioning Components
(Suzhou) Co., Ltd
Denmark
TROX Danmark A/S
France
TROX France Sarl
Great Britain
TROX UK Ltd
TROX AITCS Ltd

Hong Kong
TROX Hong Kong Ltd
India
TROX INDIA Priv. Ltd.
Italy
TROX Italia S.p.A.
Croatia
TROX Austria GmbH
Malaysia
TROX Malaysia Sdn. Bhd.
Norway
TROX Auranor Norge AS
Austria
TROX Austria GmbH
Poland
TROX Austria GmbH
Romania
TROX Austria GmbH
Russia
OOO TROX RUS

Switzerland
TROX HESCO Schweiz AG
Serbia
TROX Austria GmbH
Spain
TROX España, S.A.
South Africa
TROX South Africa (Pty) Ltd
Czech Republic
TROX Austria GmbH
Turkey
TROX Turkey
Hungary
TROX Austria GmbH
USA
TROX USA, Inc.
United Arab Emirates
TROX Middle East (LLC)

Abu Dhabi
Egypt
Bosnia-Herzegovina
Chile
Finland
Greece
Indonesia

Iran
Ireland
Iceland
Israel
Jordan
Korea
Latvia

Lebanon
Lithuania
Morocco
New Zealand
Netherlands
Oman
Pakistan

Philippines
Portugal
Saudi Arabia
Sweden
Zimbabwe
Slovak Republic
Slovenia

Taiwan
Thailand
Ukraine
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Cyprus
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