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A TROX a szakszerű levegőkezelés területén kiemelkedő
tudással és tapasztalattal rendelkezik.

Köszönhetően a tapasztalt vevőkkel ápolt szoros és
kölcsönösen hasznos kapcsolatnak, a belső terek klíma-
technikája és szellőztetése céljára szolgáló egységek és
rendszerek fejlesztésében, gyártásában és értékesítésé-
ben a TROX vezető helyen áll.
Az egyes termékekhez kapcsolódó szisztematikus
kutatás és fejlesztés projektspecifikus követelményeken
alapulva folytatódik.
A TROX vevőspecifikus megoldásaival úttörő szerepet
tölt be, folytatja az új piacokra történő belépést és igyek-
szik megőrizni a fenntartható vállalkozási lehetőségeket.
Ennek eredményeként a TROX az 1980-as évek óta, 
amikor bemutatták az első mennyezetre szerelt 
hűtőgerendát, ezeknek a sokrétű termékeknek 
európai vezető szállítójává vált.

Termékek a helyiségszellőztetés és klímatechnika
számára

TROX VEVŐTÁMOGATÁS
A TROX nagy hangsúlyt fektet a partnerekkel kialakított
kapcsolat ápolására és támogatást nyújt a légtechnikai
komponensek és rendszerek kiválasztásában, 
szervizelésében és karbantartási munkáiban a 
projekt tervezési, fejlesztési és üzemeltetési 
fázisában.

A TROX cég adatai
– 3.200 alkalmazott világszerte
– 350 millió euro forgalom 2010-ben
– 25 leányvállalat 22 országban
– 13 gyártóbázis 11 országban
– 12 kutatási és fejlesztési központ világszerte
– Továbbá több, mint 25 TROX értékesítési iroda 

és több, mint 50 képviselet és import cég az 
egész világon

Azért készítette a TROX ezt a kiadványt, hogy 
megkönnyítse az Ön munkáját a LABCONTROL 
rendszer és egyes komponensek kiválasztásában. 
A kiadványban megtalálható a rendszer általános 
leírása, működési módok, tervezési kritériumok 
valamint a rendszer nyújtotta előnyök. 

Ismerje meg Ön is: The art of handling air!
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Tapasztalat és innováció

The art of handling air

Rendszerek
• Levegő - víz rendszerek
• Laboratóriumi szellőztető

rendszerek, nyomás-
szabályozás és tisztaterek

• Tűz- és füstvédelmi 
kommunikációs 
rendszerek

• Nagy teljesítményű hűtő
rendszerek IT területekre
(AITCS)

Komponensek
• Levegő befúvók
• Légtechnikai 

komponensek
• Tűz- és füstvédelmi 

komponensek
• Hangcsillapítók
• Szabályozók és 

esővédő zsaluk
• Szűrőházak és 

szűrőelemek

Nemzetközi Tűzvédelmi Központ, Neukirchen-Vluyn, Németország

TROX központ, Neukirchen-Vluyn, Németország

The art of handling air



Olyan érzékeny területeken, mint a kórházak, kutató
intézetek, állatklinikák vagy steril szobák, a légkezelő
technológiáknak speciális követelményeknek kell meg-
felelniük. Megbízhatóan működő szellőzési rendszer
nélkül ezen területek aligha lennének biztonságosak. 

A TROX évek óta foglalkozik speciális igényeket támasztó
rendszerekkel, tagja ezen területek szabványosításáért
felelős bizottságoknak, valamint olyan légtechnikai 
komponenseket fejleszt ki, melyek lehetővé teszik adott
cél elérését. Alátámasztja ezt a több, mint 15 éves
tapasztalat illetve a laboratóriumokban alkalmazott és
minden felhasználói igényt kielégítően működő számtalan 
rend-szer. A megvalósult projektek tapasztalata, a 
felhasználókkal folytatott felmérések segítséget nyújtanak
nekünk az új igényeket új fejlesztésekbe átültetni. 

Az EASYLAB rendszer a logikus eredménye az 
Önök igényeinek és a mi tapasztalatunknak. Egyedi 
konfigurációs lehetőségeinek köszönhetően a rendszer
tökéletesen illeszthető a különböző igényekhez, anélkül,
hogy a kezelést fölöslegesen bonyolítaná. Szabványos
kábelek alkalmazásával a kommunikáció egyszerűbb,
mint valaha. Különböző használati módok a felhasználó
igényeitől függően egyedileg beállíthatók. Konzekvensen
igyekszünk a komplett rendszert egy kézből elérhetővé
tenni.

Mi tovább megyünk ott is, ahol mások megállnak. A lég-
mennyiség szabályozóktól, tűzvédelmi csappantyúkon,
hangcsillapítókon keresztül a szűréstechnikai komponen-
sekig és anemosztátokig számíthat a TROX több, 
mint 50 éves tapasztalatára.

LABCONTROL

Állami Betegellátó Düsseldorf, Düsseldorf, Németország

Bayer Health Care AG, Wuppertal, Németország
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A LABCONTROL szabályozók legfontosabb
gyártási előnyei:
• Minden szabályozó kettős működési ellenőrzésen

megy keresztül
1. Elektronikus elemek ellenőrzése
2. A komplett egység működési ellenőrzése TROX 

próbapadon
• Minden szabályozó gyári beállítása légmennyiség 

tartomány és működési mód tekintetében
• Vegyifülke elszívó szabályozók bizonylatolása az 

EN 14175, 6. rész szerint, független vizsgáló helyen
• Tapasztalatok a világszerte telepített több, mint 40,000

LABCONTROL légmennyiség szabályozóból



LABCONTROL
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Felhasználási területek és előnyök

A LABCONTROL rendszer az elektronikus szabályo-
zóból, az állítómotorból és a kezelőfelületből áll, melyek 
a forgalomban lévő mindegyik TROX VARYCONTROL
szabályozóra felszerelhetők (TVR · TVRK · TVLK · TVT·
TVJ · TVZ · TVA).

LABCONTROL szabályozók 
kombinációja légmennyiség szabályozókkal

LABCONTROL rendszer és a VARYCONTROL 
típusok különbsége

A legnagyobb különbség a VARYCONTROL 
típusokkal szemben a szabályozási sebesség. 
A VARYCONTROL szabályozók teljes fordulási 
ideje 120 sec. Az EASYLAB és TCU-LON-II 
esetében ugyanez csupán 3 sec.

Gyors kiszabályozás
A standard kivitelű VARYCONTROL szabályozók 
kiszabályozási ideje kb. 120 sec, ez az idő az 
EASYLAB/TCU-LON-II esetében 3 sec.-ra lett szorítva.
Ez a gyors kiszabályozás a biztosítéka annak, hogy 
változó légmennyiséggel üzemelő vegyifülkék esetén 
az ablak nyitásakor ne áramolhasson ki mérgező gáz 
a készülékből.  A gyors működésű szabályozók követő
szabályozásának köszönhetően a laborhelyiségekben a
DIN 1946 szabvány 7 részében foglalt helyiségnyomásra
vonatkozó előírások biztosíthatók.  A speciálisan a 
szabályozóhoz illesztett állítómotorok gyorsan és 
pontosan átállnak az aktuális tartandó értékekre. 

Kiváló minőségű állítómotorok
A gyorsműködésű szabályozókra a TROX folyamatos
állítású motorokat szerel, mert a 3-pont-szabályozású
motorok (“PWN-technológia”) a szükséges minimális
mozgatást nem tudták biztosítani. A 3-pont-szabályozású
motorok minimális impulzustartam igénye a szükséges
nyomaték létrehozásához nem biztosítja a szabályozó 
lap finom mozgathatóságát.

Ezen ok miatt a TROX csak kiváló minőségű belső
pozícióérzékelővel rendelkező motorokat alkalmaz. 
Ezen meghajtások precizitása lehetővé teszi a
szabályozó lap 0,5° pontosságú állítását.

Különösen a helyiségnyomás-tartás technológia területén
jelent ez fontos előnyt. A 8 ill. 15 Nm nyomaték valamint
alternatívaként a kefével nem rendelkező motorok 
biztosítják a szabályozó lap precíz állását valamint 
a hosszú élettartamot. 

Statikus légmennyiség mérés
Az EASYLAB és TCU-LON-II szabályozók kizárólag 
statikus elven működő légmennyiség mérővel 
rendelkeznek, melyek az alábbi előnyöket kínálják:
• Elpiszkolódásmentes, optimális a terem levegőjének

alacsony indukciója végett 
• Gyors mérés
• Opcióként ellátható nullpont kiegyenlítéssel, mely

bizonyos időközönként a hosszidejű stabilitás 
érdekében a nullpont jusztírozást automatikusan 
elvégzi

Rendszer bemutató a TROX saját laboratóriumában, a németországi Neukirchen-Vluyn
településen

TVLK

TVJ · TVT

TVR

TVZ · TVA

LABCONTROL
EASYLAB 

TCU-LON-II
TVRK



Rendszer áttekintés
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¹ Csak AF-1 szabályozó panel bővítéssel

Szabályozás Felügyelet

EASYLAB rendszer
8 oldal

TCU-LON-II rendszer
48 oldal

TFM / TPM
58 oldal

Alkalmazási terület Vegyifülke
szabályo-

zás
27 oldal

Helyiség-
egyen-

súly sza-
bályozás
38 oldal

Helyiség-
nyomás

szabályo-
zás

44 oldal

Vegyi-
fülke

szabá-
lyozás

54
oldal

Helyiség-
egyen-

súly sza-
bályozás
56 oldal

Helyi-
ségnyo-

más
sza-

bályozás
57 oldal

TFM-1,
TFM-2

Légmeny-
nyiség

felügyelet
61 oldal

TPM
Helyiség-
nyomás

felügyelet
63 oldal

Hardware összetevők
TROX adapter modul (TAM) •
Bővítő modul 230V AC tápfeszültséghez Opcionális Opcionális Opcionális Opcionális
Bővítő modul szünetmentes táp 230V AC Opcionális Opcionális Opcionális
LonWorks® interface Opcionális Opcionális Opcionális • • •
Mágnesszelep bővítő Opcionális Opcionális Opcionális • • •
Vegyifülke világítás bővítő Opcionális •
Kezelőpanel kijelzővel •
Kezelőfelület LCD kijelzővel • • •
TCU-LON-II standard kezelőpanel • • •
AF-1 kezelőpanel bővítő •
Funkciók
Légmennyiség felügyelet • • • • • • •
Belépőlevegő-sebesség felügyelet • • Csak TFM-2
Vegyifülke ablaknyitás felügyelet az EN 14175 szerint • • •
Helyiségnyomás felügyelet • • •
Légmennyiség felügyelet - fix • • • •
Légmennyiség felügyelet - változó • • • •
Konstans légmennyiség-különbség • • • •
Helyiségnyomás szabályozás • •
Helyiség menedzser funkció • •
Kiegészítő funkciók
Átalakító az épületfelügyelet felé • • • • • • • •
Szabályozóállás kijelzés • • •
Egyidejűség szabályozás • • • •
Légmennyiség váltás • • • •
Füstelszívás funkció •
Mozgásérzékelő • •
Vezérelhető ablakzárás • •¹
Beüzemelés
Beállítás TROX szoftverrel • • • • •
Beállítás rendszerintegrációs eszközzel • • •
Beállítás kábelen keresztül • • • • •
Beállítás vezeték nélkül Bluetooth • • •
Beállítás – LonWorks® hálózaton keresztül • • •
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Segítség a rendszerkiválasztásban

EASYLAB rendszer

EASYLAB szabályozó bővítő modulokkal

Alkalmazási terület
• Vegyifülkék szabályozása, befúvás, elszívás és

nyomásszabályozás
• TROX adapter modul (TAM) mint csoportszabályozó 

Hardware
• Moduláris struktúra bővítési lehetőségekkel

– 230 V AC tápfeszültségre, szünetmentes táp 
funkcióval is

– LonWorks® interface (FT10) egyedi- vagy 
helyi-ségszabályozókhoz

– Automatikus nullpont kiegyenlítés
• Készülékház kialakítás külső csatlakozási 

lehetőségekkel és kijelzőkkel
• Stekkeres kommunikációs kábel csatlakozó
• Adaptív kezelőpanel szerviz csatlakozókkal mind 

a vegyifülke mind a helyiség szabályozókhoz

Speciális funkciók
• Flexibilis helyiséghasználati koncepciók 
• Automatikus vagy egyedi beállítási lehetőség 

a helyi-ség befúvás, elszívás tekintetében több 
ugyanolyan típusú szabályozó alkalmazása esetén

• Szabályozó pozíció kijelzés
• Hibajelzés és továbbítás egyedi konfiguráció szerint

(gyűjtő hibajel)

Beüzemelés
• Egyszerű üzembe helyezés és bővítési lehetőség

– Plug-and-play csatlakozás különböző szabályozók
esetén is

– Üzembe helyezés hálózati eszköz nélkül
– Komponensek címzése nem szükséges

• Helyiség menedzser funkció a központi konfigurációért
valamint helyiség jellemzők kijelzésére

• Konfigurációs lehetőség felhasználóbarát szoftver
segítségével

TCU-LON-II rendszer

TCU-LON-II szabályozó

Alkalmazási terület
• Vegyifülkék szabályozása, befúvás, elszívás és

nyomásszabályozás

Hardware
• Szabályozó elektronika az alábbiak szerint

– integrált LonWorks® interfész (FT10) és 
automatikus nullpont kiegyenlítés

• Periférikus egységek közvetlen csatlakoztatása 
LonWorks® interfészen keresztül mint pl.: 
szabályozó- és kijelzőpanelek vagy érzékelők

• Gyártókat átfogó standardizálás szabványos 
hálózati változókkal (SNVT)

• Kezelőfelület vegyifülke szervizcsatlakozóval

Speciális funkciók
• Flexibilis csatlakoztatási lehetőség a 

LonWorks® technológia alkalmazásával
• Távolsági hozzáférésnek köszönhetően a világon 

bárhonnan elérhető a rendszer konfigurálás, 
karbantartás vagy diagnosztizálás céljára

Beüzemelés
• Konfiguráció és szabályozó diagnosztika hálózati

menedzser eszközön keresztül és díjmentes TROX
plug-in 

• Központi hozzáférés a hálózatban található összes
szabályozóhoz egy szervizpontból konfiguráció vagy
karbantartás céljából

Rendszer áttekintés



Innováció az első pillantásra

Tervezőkkel, kivitelezőkkel, felhasználókkal 
folytatott számtalan beszélgetés és információgyűjtés
eredményeként eleget tettünk a kívánságoknak az 
egyszerűsített szerelés, kábelezés, üzembe helyezés 
és karbantartás valamint bővíthetőség tekintetében.
Ezen kívánságok voltak az EASYLAB rendszer 
fejlesztésének alapkövei, mely a követelményeket 
a rendszer a következők szerint elégít ki: 

Hardware

• Moduláris szabályozó felépítés
Mindegy, hogy Ön LON-kapcsolatot, 230V AC
tápellátást szünetmentes lehetőséggel (USV) vagy
anélkül, légmennyiség érték távadót nullpont kiegyen-
lítéssel vagy anélkül, vagy a vegyifülke világításhoz
csatlakozási lehetőséget kíván, mindegy, hogy a vegyi-
fülkéhez torlótestes- vagy Venturi-elven működő 
légmennyiség mérésre van szükség az EASYLAB 
rendszer alkalmazásával lehetősége van a rendszer
igényekhez történő illesztésére. 

• Csatlakozáskész kommunikációs vezeték (KL)
A szabályozók a készülékház oldalán található 
csatlakozó segítségével kapcsolhatók össze. 

• Új készülékház kialakítás
– Alkalmas számos opcionális bővítési lehetőségre
– Külső csatlakozási lehetőség a legfontosabb 

funkciókhoz 

• Adaptív kezelőpanel szerviz csatlakozókkal
mind a vegyifülke mind a helyiség 
szabályozókhoz
A helyiség illetve a vegyifülke szabályozás kijelzése
egyedileg beállítható a projekt igényeinek megfelelően.
Valamint automatikusan igazodik az aktuális üzemi 
szituációhoz, melynek köszönhetően összetett 
folyamatok egyszerű kezelését teszi lehetővé 

• TROX adapter modul (TAM)
Hardveres átalakító a helyiség-szabályozó valamint a
hagyományos analóg technikát alkalmazó vegyifülke
szabályozó között.
A TAM átalakító az alábbi lehetőségeket kínálja:
– Helyiség-egyensúly
– Kapcsolat az EASYLAB helyiség szabályozó panelhez
– Integráció az épületfelügyeleti rendszerbe

EASYLAB
A rendszer
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TROX EASYLAB

EA
SY

LA
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EASYLAB
A rendszer

Funkciók

• Légmennyiség automatikus felosztása
Egynél több szabályozó esetén a légmennyiséget 
automatikusan szétosztja a helyiségben működő
szabályozók között.

• A helyiség szabályozás a rendszer stratégia fix
pontja
Működési mód és a  helyiség információk az EASYLAB
segítségével kijelezhetők és a kezelőpanel segítségével
változtathatók. Ez kényelmesen koordinálható a 
rendszer kínálta számos lehetőséggel. 

• Szabályozólap pozíció kijelzés az energia-
gazdaságos működtetés érdekében 
A ventilátor-fordulatszám optimalizálására az aktuális
szabályozólap állás kijelezhető az épületfelügyeleti
rendszerben egyenként vagy rendszerellenőrzés
folyamán.

• Szelektív egyidejűség szabályozás
Finomított szabályozási stratégia a biztonságos 
használatért több munkaállomás esetén, amennyiben
az összes elszívott légmennyiség túllépésének
lehetősége fennáll. 

• Szükségtelen elszívások korlátozása
Optimalizált biztonsági stratégia az elszívott levegő
elosztásban

Beüzemelés

• Egyszerű üzembe helyezési eljárás
Szabályozók közötti kommunikáció egy kábelen
keresztül történik (KL). Nem szükséges funkció 
szerinti megosztás a különböző szabályozók között. 
A szokásos rendszereknél szükségszerűen alkalmazott
címzés az EASYLAB rendszernél szükségtelen. 
Egy szabályozó csatlakoztatásával a rendszer 
összes szabályozója értesül a működési módról és
szabályozási paraméterekről (automatikus adatcsere).

• Felhasználó vezérelt konfigurálás és 
karbantartás 
A felhasználó lépésről lépésre halad az érthető, 
felhasználóbarát konfigurációs folyamatban. 
A szabályozók konfigurálása ezen a módon, 
mint egy tipikus karbantartási 
folyamat elvégezhető.

• Vezeték nélküli üzembe helyezés
A vezeték nélküli opció megkönnyíti a
szabályozó konfigurációs és karbantartási
munkáit. 

• Központosított paraméterezés helyiség 
menedzser funkcióval (RMF)
A helyiségre jellemző paraméterek rögzíthetők 
egy a helyiség menedzser funkcióval kitüntetett 
szabályozón keresztül. Ez a lehetőség széles körű
előnyöket jelent a beépítés, üzembe helyezés és 
karbantartás tekintetében.

Az EASYLAB rendszer bővítésének lépései.
Az alábbi funkciók 2010 végéig rendelkezésre
fognak állni:
– Automatikus karbantartás és működési mód

ellenőrzés adatok naplózásával
– Vezeték nélküli üzembe helyezés bluetooth 

adapter segítségével
– Elszívás egyensúly optimalizálás
– Levegő befúvók szabályozása
– Befúvás-vezérelt rendszer tisztaterekhez

Helyiség 
szabályozó 

panel

Hibajelzés

Váltójel 
hőmérséklet

Helyiség-
szabályozás

funkció

Minimális 
összes 
elszívás

Helyiségnyomás
aktuális érték

Helyiségnyomás
parancsolt érték

Központosított
alapértékek

Épületfelügyelet
interfész/helyiség

Helyiség riasztás

RMF
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EASLYAB szabályozó funkciói és 
alkalmazási területei

Az EASYLAB TCU3 elektronikus szabályozót a 
légmennyiség szabályozás speciális területeken 
történő alkalmazásra tervezték, felszerelhető az alábbi
légmennyiség szabályozó készülékekre: 
TVLK - TVRK típusok (műanyagból PP) vagy a TVR - TVA -
TVZ - TVT - TVJ (horganyzott acél opcionálisan porszórt
festéssel ellátott vagy rozsdamentes acél kivitelű)

Az EASYLAB szabályozók felhasználhatók egyedi 
szabályozóként vagy rendszert alkotva. Az alábbi 
szabályozási feladatok végrehajtására képesek:

Légmennyiség szabályozás
Legfontosabb ismérve az EASYLAB rendszernek helyiség-
egyensúlyra történő szabályozás a legkülönbözőbb 
feladatokra valamint a vegyifülke elszívás szabályozás. 
A stabil kiszabályozás előfeltétele a pontos aktuális 
légmennyiség meghatározása mellett a szabályozási
érték precíz és gyors kiszabályozása.

Vegyifülke szabályozás
Laboratóriumokban a vegyifülkékre speciális feladat
hárul, meg kell óvniuk a munkát végzők testi épségét,
egészségét. A légmennyiség szabályozás előterében a
kapacitás megtartás és a helyiség átöblítése áll. Minden
felmerülő igény kielégítésére az EASYLAB szabályozók
az alábbi alkalmazott szabályozási módokat teszik
lehetővé.

Funkció összefoglalás: 
• Fixpontos szabályozás (1 pontos)
• 2 vagy 3 pontos szabályozás 
• Változó légmennyiség távolságérzékelő segítségével,

lineáris funkció vagy optimális biztonság funkció
• Változó légmennyiség belépési sebesség érzékelő

segítségével
• Funkció felügyelet és kijelzés az EN14175 szerint
• Mozgásérzékelőről érkező jel fogadás
• Ablakzáró szerkezet vezérlés
• Vegyifülke támogatósugár technológiával
• Elszívott levegő tisztító elszigetelés
• Füstelszívás funkció
• Vegyifülke megvilágítás

Nyomásszabályozás
Rendszerünk egyik tipikus alkalmazási területe a helyi-
ség- vagy csatornanyomás-szabályozás. Mindkét szabá-
lyozási mód kivitelezhető az EASYLAB szabályozókkal,
valamint átfogó, speciális szabályozási műveletek is 
elvégezhetők.
Kaszkád szabályozás konzekvens alkalmazásával össze-
hasonlítva a szabályozószeleppel történő nyomásszabá-
lyozással, gyorsabb szabályozás mellett is stabil helyi-
ségállapotok érhetők el. 

Köszönhetően a folyamatos kutatásoknak és 
továbbfejlesztésnek, elektronikus szabályozókkal
azon területek is kiszolgálhatók, melyek eddig csak
alternatív koncepciókkal voltak elérhetők. 

Azon területeken, ahol minősített nyomástávadóra van
szükség (GMP)  megfelelő jelfogadó rendelhető.

Az EASYLAB szabályozóhoz opcionálisan rendelhető
szünetmentes áramforrás (USP) lehetővé teszi áramki-
maradáskor a szabályozási funkció fenntartását ezáltal 
a helyiségnyomás akár 4 órai áramkimaradás esetén is
biztosítható. 

TVLK

TVJ · TVT

TVR

TVZ · TVA

EASYLAB
TVRK

10

EASYLAB szabályozók kombinációja légmennyiség
szabályozó készülékekkel
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ALTANA BYK-Chemie, Wesel, Németország

Nyomásszabályozás külső jelre
Az önálló nyomásszabályozási lehetőségen túl az 
EASYLAB rendszer lehetővé teszi a helyiségnyomás-
tartás funkciót külső vezérlő jelre. Az ehhez szükséges
bemenő jel érkezhet analóg formában vagy LonWorks®

hálózaton keresztül.

Szabályozás robbanásveszélyes helyen az ATEX
szerint
Különösen a labortechnika területén szükséges sok 
esetben, hogy a területen ATEX engedéllyel rendelkező
termékek kerüljenek beépítésre. A TROX ennek 
érdekében olyan komponenseket ajánl, melyek 
kielégítik a gyors működésre, helyiségnyomás 
szabályozásra, vegyifülke elszívás és felügyeletre 
vonatkozó igényeket. Az EASYLAB rendszer 
alkalmas a TVR-Ex kivitelű robbanásbiztos szabályozó
vezérlésére. 

Légcsereszámra illetve helyiséghőmérsékletre
történő szabályozás
Helyiséghőmérsékletre történő szabályozás vagy a 
légcsereszám változtatása az igényeknek megfelelően
minden további nélkül megoldható a helyiség menedzser
funkcióra (RMF) állított szabályozóval. A vezérlő jel jöhet
az analóg bemeneti ponton vagy LonWorks hálózati 

elemen keresztül. Elszívott légmennyiségre szabályozott
laboroknál a vezérlő jel automatikusan változtatja az 
elszívott levegő mennyiségét és befúvott levegőre 
szabályozott laboroknál ennek megfelelően a befúvott
levegő mennyiségét és így a légcsereszámot is. 

Egyidejűség szabályozás
Az EASYLAB rendszer az egyidejűség szabályozást
könnyedén oldja meg. Ha az összes szabályozó kapcso-
latban áll egymással, a helyiség menedzser funkcióval
(RMF) a maximális elszívási légmennyiség beállítható. 
Ez a funkció megbízhatóan felel azért, hogy ha az 
elszívási légmennyiség a beállított határértéket átlépi, 
a rendszer összes elszívott légmennyiségét a beállított
értékre csökkenti 

Az új, szelektív beavatkozási stratégiának
köszönhetően csak a legnagyobb fogyasztónál 
történik meg a légmennyiség csökkentés.
Ez lehetővé teszi a többi munkaállomáson 
a munka zavartalan és biztonságos folytatását.

Az érintett vegyifülke saját kijelzőjén megjelenik egy
riasztási jel illetve ha szükséges a helyiség szabályozó
panelen is megjelenik a riasztás jel, mely optikai és 
akusztikai úton figyelmeztet az összes elszívott 
légmennyiség átlépésére.

Elszívottlevegő-egyensúly optimalizálás
Energiahatékony szabályozás különös figyelmet fordít 
az elszívott levegő optimalizálására. Amellett, hogy a
rendszer biztosítja a vegyifülkék és szekrények 
elszívását illetve a helyiség átöblítését az elszívott 
levegő mennyiségét minimális értéken tartja, akár 
le is zárhat.
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Bayer Pharma-Kutatócentrum (Gyógyszerkutató központ),
Wuppertal, Németország 

Ventilátor szabályozás a szabályozó lap pozíció
jelzésével
A légtechnikai rendszerek többségében fordulatszám-
szabályozós ventilátor működik. Ez változó térfogatáramú
rendszereknél jó megoldás, mert állandó fordulatszám
esetén a légcsatorna nyomás a légmennyiség függvényé-
ben emelkedne és csökkenne. Ennek következménye a
zajhatás és a magas működési költség lenne. 

A légcsatornanyomás-szabályozás, melynek során 
frekvenciaváltó segítségével változtatjuk a ventilátor 
fordulatszámát okozhatja nagyobb rendszereknél, hogy
különböző légcsatorna szakaszokon túl kicsi lesz a
nyomás. Ennek elkerülése érdekében nem direkt a 
ventilátor közelében, hanem a légcsatorna hálózat 
különböző pontján kell a statikus nyomást mérni.

Alternatívaként az egyes szabályozók pozíciójának visz-
szajelzése felhasználható, hogy az optimális ventilátor
fordulatszám és a szükséges légcsatorna-nyomás 
elérhető legyen. 

Természetesen az EASYLAB rendszer kínálja a 
lehetőséget ilyen módon történő szabályozásra és 
tájékoztatja a felhasználót minden egyes szabályozó
állásáról vagy egy kiértékelt eredményt ad a helyiségben
található max. 24 db szabályozóról. 
Ez az előkiértékelés világosan mutatja a rendszer
működésének fontos paramétereit, és segít a 
gazdaságos üzemet megvalósítani.

Működési módok és helyiség-szabályozási 
stratégiák
Az EASYLAB rendszerrel az alábbi szabályozási módok
lehetségesek:
• Standard üzem, pl.: üzemszerű működés óránkénti 

8-szoros légcserével
• Csökkentett üzem, pl.: éjszakai vagy irodai üzem 

csökkentett légmennyiséggel
• Fokozott üzem, pl.: vészszellőzés üzemmód emelt 

légmennyiséggel
• Lezárás, a szabályozó lap zárva pl: rendszer leálláskor
• Szabályozók teljes nyitása
• Nyomás váltás, pl. átváltás túlnyomás illetve depresszió

között kórházakban (szeptikus/aszeptikus) 

A tervezés során a helyiség szabályozás sok esetben a
háttérbe szorul. Sok rendszerben a későbbi ilyen igény
nehezen vagy átalakításokkal elégíthető ki

Amikor mindenki “zöld épületekről” beszél jó lenne,
ha a felhasználó közvetlenül hatást gyakorolhatna 
az energia felhasználására.

Ebből az okból az EASYLAB rendszer felszerelhető helyi-
ség szabályozó panellel, mely állandóan közli a fontos
működési paramétereket és lehetővé teszi a felhasználó
oldalról a beavatkozást. A felhasználási mód koncepciók
fejlesztése során fontos szempont volt az egyszerű
kezelés és könnyű illesztés a különböző igényekhez.



EASYLAB
Alkalmazási területek

Hibaérzékelés és jelzés
Egyik rendszer sem független a légtechnikai rendszer
előkapcsolt komponenseitől.
Hiba keletkezése ezen a területen hibához fog vezetni 
az utókapcsolt komponenseknél is.
Az EASYLAB rendszer lehetővé teszi a riasztások 
összefogását és továbbítását az épületfelügyelethez,
összesített jel formájában.  Ez az összesített jel
kategóriákba sorolható, mely lehetővé teszi az 
adatmennyiség csökkentését és ezáltal költségek 
megtakarítását.

A  helyi kijelző szétválasztja a különböző riasztás-
kategóriákat és érthetően szövegesen vagy egyértelmű
kóddal kijelzi a panelen. Ezáltal a riasztásanalízis a 
központi gyűjtőjel ellenére is érthetően egyszerűsíthető.

Gyűjtőriasztásban kombinálható zavarok
• A beállított maximális összes elszívott légmennyiség

átlépése
• Helyiségnyomás riasztás
• A DIN 1946, 7 rész szerinti minimális elszívott 

összlégmennyiség, vagy a tervezett légcsereszám
átlépése

• Légmennyiség eltérés egyes szabályozóknál
• Műszaki hiba egyes szabályozóknál
• Feszültség kimaradás egyes szabályozóknál

13



Kombináció példa: EASYLAB szabályozó TVLK készüléken

Alapkomponensek

• EASYLAB szabályozó (TCU3)
A rendszer lelke a TCU3 elektromos szabályozó. 
Különböző felhasználási területekre (vegyifülke 
elszívás, befúvott levegő szabályozás, elszívott levegő
szabályozás, nyomásszabályozás) egyazon hardver
kerül felszerelésre különböző telepített szoftverrel 
kombinálva az alábbi légmennyiség szabályozó 
készülékekkel: 
TVLK · TVR · TVRK · TVT · TVJ · TVA · TVZ

– Külső csatlakozási helyek és állapotjelzés a 
legfontosabb funkciókról
• Riasztás jelzés mindkét oldalon
• Normál üzem kijelzése (szívverés kijelzés)
• Szabályozó kommunikáció kijelzés (KL)
• Kimenő-bejövő kommunikációs kábel csatlakozó (KL) 
• Elektromos állítómotor csatlakozó
• Csatlakozó két kijelzőpanel számára
• Csatlakozás a vegyifülke ablakához az EN 14175

szerint
• Csatlakozás a vegyifülke beáramlási légsebesség

érzékelőhöz 
• Csatlakozás a vegyifülke világításhoz (opcionális)

1 LED hibajelzés
2 Csatlakozó a vegyifülke ablak maximális nyitás

(500mm) kapcsolóhoz 
3 Csatlakozás a kezelőpanelhez  1
4 Csatlakozás a kezelőpanelhez  2
5 Elektromos állítómotor csatlakozó
6 Csatlakozás a beáramlási levegő sebesség

érzékelőhöz (csak vegyifülkék esetén)
7 Csatlakozás a bejövő kommunikációs vezetékhez
8 Csatlakozás a kimenő kommunikációs vezetékhez

• TROX adapter modul (TAM)
Helyiségegyensúly hardveres jelátalakító, 
kapcsolat a helyiség vezérlő panelhez és 
jelátalakító az épületfelügyeleti rendszer felé.

EASYLAB
Komponensek és bővítési lehetőségek 
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• Tápellátás modul (EM-TRF)
Lehetővé teszi az EASYLAB TCU3 szabályozó és a TAM
üzemeltetését 230V AC áramforrásról.

A bővítő modul a készülékházban kerül elhelyezésre és 
elektromos kapcsolatban áll az alaplappal

• Szünetmentes tápellátás bővítő modul 
(EM-TRF-USV)
Lehetőséget kínál az EASYLAB TCU3 szabályozó és a TAM
230V AC feszültséggel történő müködtetésére valamint 
integrált akkumulátorának köszönhetően a működést 
áramkimaradás esetén is biztosítja. 
Mindamellett, hogy az üzemi illetve a vészműködés 
kijelzésre kerül ezen bővítő modul az alábbiakat nyújtja: 
– Szabályozás zavartalan folytatása 
– Szabályozó szelep nyitása 
– Szabályozó szelep zárása
– A szabályozó lap utolsó állásának megtartása 

A bővítő modul ez esetben is a házon belül kerül elhelyezésre,
a szünetmentes áramellátást biztosító akkumulátor a 
szabályozó készülékre kerül.

• LON bővítő elem (EM-LON)
Lehetőséget biztosít LonWorks® technologiával az 
épületfelügyeleti rendszerrel történő kommunikációra 
szabványos hálózati változókon keresztül (SNVT).

A bővítő modul a készülékházban kerül elhelyezésre 
és közvetlen kapcsolatban áll az alaplappal

EASYLAB
Komponensek és bővítési lehetőségek 

Moduláris hardver felépítés
Az alap EASYLAB elemek (TCU3 szabályozó és TAM)
opcionálisan bővítő modulokkal egészíthetők ki



• Mágnesszelep bővítő (EM-AUTOZERO)
A légmennyiség mérés hosszantartó stabilitásának
optimalizálása érdekében a mágnesszelep a 
készülékházon belül a nyomástávadó nyomásvételi
vezetékébe kerül elhelyezésre.  

• Vegyifülke világítás bővítő (EM-LIGHT)
Vegyifülke megvilágítás kapcsolási lehetőség vagy a
helyiség megvilágítás kapcsolásának lehetősége egy 
a TCU3 szabályozóhoz kiépített vezetéken keresztül.

• Vegyifülke vezérlő panel (BE-SEG-01)
Kiegészítő vezérlőelem működési mód kiválasztási
lehetőséggel és visszajelzéssel az EN14175 szerint.

• Vezérlő panel vegyifülkéhez vagy helyiség
szabályozóhoz (BE-LCD-01)
– Kiegészítő vezérlőelem működési mód kiválasztási

lehetőséggel és visszajelzéssel az EN14175 szerint.
– Kényelmes működési mód meghatározó és kijelző 

az EASYLAB helyiség-szabályozó rendszerhez 
– Az aktuális üzemi állapot és a zavarjelek a kijelzőn

szöveges üzenetként jelentethetők meg. 

EASYLAB
Komponensek és bővítési lehetőségek 
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• Beáramlási sebesség érzékelő (VS-TRD)
A VS-TRD beáramlási-sebesség érzékelő jelének
alapján történik a változó térfogatáramú vegyifülke 
elszívó rendszer szabályozása. Az érzékelő közvetlenül
a vegyifülkére kerül. 

• Vegyifülkeablak-állás érzékelő (DS-TRD-01)
A DS-TRD-01 jelére történik a változó térfogatáramú
vegyifülke elszívó rendszer szabályozása. 
Az érzékelő közvetlenül a vegyifülkére kerül 
felszerelésre úgy, hogy érzékelni tudja a vegyifülke
ablak állapotát.

• Bluetooth adapter modul (BlueCON)
Ez a bővítő modul a vezeték nélküli konfiguráció
lehetőségét kínálja. A vezérlő panel vagy szabályozó
szerviz csatlakozására kell kötni.

• Helyiségnyomás-érzékelő
Nyomásszabályozás funkcióra különféle nyomás-
különbség tartománnyal rendelkező érzékelők állnak
rendelkezésre különböző kialakítási formában.

EASYLAB
Komponensek és bővítési lehetőségek 
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Általános utasítás:
A különböző komponensek további, részletes 
információja a mindenkor aktuális műszaki 
katalógusban található meg. 



Tervezési információk:
Tekintettel arra, hogy a helyiség szabályozó panel a
helyiség szabályozás és felügyelet szempontjából
fontos szerepet játszik, ahhoz a szabályozóhoz 
kapcsolandó, amelyiken a helyiség menedzser 
funkció (RMF) aktiválva van. 

Helyiség szabályozó panel

A multifunkciós helyiség szabályozó panel éppúgy 
alkalmas egy komplett labor működési mód vezérlésére
és felügyeletére, pl. zavarjelek csoportos kijelzésével,
mint egy nyomásszabályozós rendszer állapotának
kijelzésére. 

A helyiség szabályozó panel legfontosabb jellemzői:
• Helyiség működési mód meghatározás
• Helyiség működési üzemmód, üzemi paraméterek,

hibák szöveges kijelzése, 
• Két helyiség szabályozó panel kapcsolható 

a számítógépes hálózatra aktivált helyiség 
menedzser üzemmód használatával.

• Helyiség menedzser funkció kényelmes 
hozzáférési pontja 

Helyiség szabályozó panel kijelzési lehetőségei
• Szöveges kijelzés az aktuális légmennyiség/parancsolt

és aktuális érték (összes elszívott légmennyiség,
összes befúvott légmennyiség )  

• Szöveges kijelzés az aktuális helyiségnyomásról
• Helyiségnyomás riasztás
• Zavarjelek kijelzése
• Az előre meghatározott maximális elszívott 

légmennyi-ség átlépése
• Az előre meghatározott minimális elszívási légmennyi-

ség átlépése pl.: a DIN1946 7 rész szerint 

EASYLAB
Tervezési előnyök

18

ALTANA BYK-Chemie, Wesel, Németország
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Működési módok és helyiség-
szabályozási stratégiák

A különböző működési módok közötti váltás éppúgy 
történhet épületfelügyeleti rendszeren keresztül, mint 
a beépítés helyszínén. Ezen szituációban a szabályozók
nem mint egyedi egységek működnek, hanem a helyiség
minden egyes szabályozója helyiségszabályozó 
üzemmódban van. A helyiség üzemmód az 
alábbiakkal állítható be:
• Helyiség szabályozó panel
• Kapcsolók
• LonWorks® szabványos hálózati változók 

(csak EM-LON bővítő modullal)

Vegyifülkék helyi vezérlése
A vegyifülkék működésének speciális igényeit 
kielégítendő pl.: 24 órás üzem az alábbi alternatív 
helyiség szabályozási stratégiák állnak rendelkezésre:

• Konfiguráció illesztése
Lehetősége van arra, hogy egy vegyifülke folyamatosan
a helyiség üzemmódtól eltérő üzemben működjön.
Ebben az esetben ezen egy vegyifülke alapvető üzemi
paramétereinek beállítása történhet a szabályozó 
panelen, külső kapcsolón vagy - ha kiépítésre kerül -
LonWorks® interfészen keresztül.

• Manuális üzemmód
Az EASYLAB kezelő felületen található egy manuális
üzemmód gomb. Ezen üzemmód aktiválásával az 
alapvető üzemi paramétereket csak a felhasználó 
állíthatja be közvetlenül a helyi vezérlő panelen.
A helyiség szabályozó működési mód szintén felfüg-
gesztésre kerül a manuális üzem aktiválásakor. A
manuális mód kikapcsolásakor az aktuális helyiség
szabályozási üzemmód paraméterei lesznek ismét 
az érvényesek a vegyifülkénél.

A rendszer flexibilitása sok lehetőséget kínál. Egy
személyes beszélgetés segíthet Önnek az egyedi
igények kielégítésének elérésében.

EASYLAB
Tervezési előnyök

A manuális üzemmód az 
alábbiak szerint kapcsolható ki:
– Kézi üzemmód gomb ismételt

működtetése
– Az előre beállított 

időintervallum elérése 
( max 72 óra lehetséges)

Bayer Health Care AG, Wuppertal, Németország



Helyiség szabályozási üzemmód példák:

Példa 1:
24 órás üzem, külső hozzáférés nélkül 

Különösen speciális laboroknál van jelentősége 
veszélyes területen

• Épületfelügyeleti kapcsolat nélkül
• A standard üzemmód nem változik
• A rendszer nem fogad el kívülről érkező változtatási

kérelmet, nincs átkapcsolás, nincs aktív gomb a 
vezérlőpanelen, nincs épületfelügyeleti hozzáférés 

Példa 2:
A helyiség összes szabályozójának működési mód
vezérlése

Különösen alkalmas épületfelügyeleti kapcsolat nélküli
rendszereknél.

• A működési mód megadható helyiség szabályozó 
egységen vagy kapcsolókon keresztül  

• Egyes vegyifülke szabályozók figyelmen kívül 
hagyhatják a helyiség szabályozó mód paramétereit
(konfiguráció vagy manuális üzemmód aktiválása)

EASYLAB
Tervezési előnyök
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Épületfelügyeleti rendszer

Laboratórium 

Helyiség szabályozó panel

Laboratórium szabályozó panel

Vegyifülke működési szint 

Épület

Vegyifülke

Helyiség

Épületfelügyeleti rendszer

Laboratórium 

Helyiség szabályozó panel

Laboratórium szabályozó panel

Vegyifülke működési szint 

Épület

Vegyifülke

Helyiség
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Példa 3:
Helyiség működési paraméterek megadása csak
épületfelügyeleti rendszeren keresztül

Különösen hétvégi üzemben vagy szabadnap/szabadság
esetén

• Az épületfelügyeleti rendszer határozza meg a helyiség
összes vegyifülkéjének üzemmódját

• Nincs lehetőség helyi hozzáférésre
• Meghatározott konfiguráció esetén bizonyos 

vegyifülkék figyelmen kívül hagyhatják az 
épületfelügyeleti rendszer paramétereit 

• Helyi hozzáférés nélküli, tisztán az épületfelügyeleti
rendszerről vezérelhető üzemmód csak ideiglenesen
alkalmazható 

Példa 4:
Helyiség működési üzemmód paraméterek az
épületfelügyeleti rendszer vezérlésével lokális
hozzáférési lehetőséggel 

Különösen egyedi alkalmazás esetén és központosított
éjszakai csökkentett üzem mellett alkalmazandó

• Az épületfelügyeleti rendszer írja elő a működési
paramétereket

• A helyiség átveheti ezen paramétereket vagy a helyiség
szabályozó panel segítségével felülírhatók

• A felülírás két módon történhet:

Automata mód
Az épületfelügyeleti rendszer által előírt helyiség
működési módok felülírhatók. A helyiség az utolsó
alapértelmezés szerinti módban működik.

Kézi mód
A különbség, hogy a kézi üzemmód aktiválásával 
az épületfelügyelet rendszer figyelmen kívül kerül. A
manuális üzem maximális időtartama konfigurálható.
Előnye: az időintervallum lejártával az épületfelügyeleti
értékek lesznek aktuálisak (pl.: éjszakai üzem).

EASYLAB
Tervezési előnyök

Épületfelügyeleti rendszer
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EASYLAB
Tervezési előnyök

Épületfelügyeleti rendszer

helyiség menedzser funkció
(RMF)

LON

Kommunikációs vezeték (KL)

Vegyifülke 1 Vegyifülke 2 Vegyifülke 3 Vegyifülke 4 - 22

Helyiség Menedzser Funkció (RMF)

Az EASYLAB rendszer a helyiség menedzser funkciónak
köszönhetően első esetben teszi lehetővé a helyiség
összes jellemző adatának és konfigurációjának 
összefoglalását egy szabályozón keresztül.

Előnyök
• Egyszerű üzembe helyezés
• Egyszerű karbantartás
• Egyszerű helyiség diagnosztika
• Egyszerű helyiség konfiguráció

A helyiség menedzser funkció nem hardverhez 
kapcsolódó elem. Tetszőlegesen aktiválható bármely
szabályozón akár a befúvás akár az elszívás 
oldalon vagy egy TROX adapter modulon (TAM).

Az alábbi lehetőségeket kínálja: 
– A helyiség szabályozó panel kapcsolódási pontja 

a rendszerhez 
– LonWorks® interfész pont a helyiség és a hálózat

között
– Bejövő jelek fogadó felülete 
– Egyéb szabályozók integrációja

A helyiség menedzser funkció a szabályozót vagy 
TAM modult az alábbiakkal ruházza fel:  
• Központi kapcsolódási pont az épületfelügyelet felé 
• Központi vezérlőpont a helyiség működési mód 

meghatározására 
• Gyűjtő riasztásjelek központi jelátadó pontja 
• EASYLAB helyiség szabályozó egység kapcsolódási

pontja a rendszerhez 
• Az összes fontos paraméter gyűjtőpontja (összes 

légmennyiségek, szabályozó pozíciójelzés, 
helyiségnyo-más és minden, a helyiségre jellemző
beállítás)

Tervezési szempontok helyiség menedzser funkció
aktiválására (RMF):
• Helyiségenként csak egy szabályozónál lehet 

a helyiség menedzser üzem aktív.
• Az RMF mód bármelyik szabályozónál vagy 

TAM modulnál aktiválható. 
• Minden egyes szabályozó gyárilag elő van 

készítve az RMF mód aktiválására
• Helyiség szabályozó panel csak aktív RMF 

állapotú szabályozóhoz kapcsolható 
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EASYLAB
Tervezési előnyök

Tervezési információk:
A változatosan bővíthető LonWorks® interfészen
kívül más interfészek is rendelkezésre állnak pl.:
BACnet. Szívesen elkészítünk egy az Ön igényeinek
megfelelő koncepciót az EASYLAB rendszer épület-
felügyeleti rendszerre történő csatlakozásához.

Átalakító az épületfelügyelet felé

Komplex rendszerek esetében, különösen ha egy 
biztonsági rendszer részét képezik, nagyon fontos, 
hogy biztosítva legyen a kapcsolódás egy magasabb
felügyeleti rendszer felé. Ezen okból kell, hogy legyenek
interfészek a rendszerben, melyek flexibilis kapcsolatot
tesznek lehetővé.
Az EASYLAB rendszer azon felül, hogy biztosítja a
beállítási érték valamint aktuális érték analóg 0-10 V 
feszültségű ki- és bemenetét, biztosít kapcsolódási 
pontokat a beavatkozásra valamint a rendszer jellemző
paramétereinek lekérdezésére is. Manapság egyre 
gyakrabban merül fel az igény az adatok digitális 
hálózaton történő átvitelére, az adatok távelérése, 
a felhasznált kábelek mennyiségének csökkentésére. 

A LonWorks® protokoll számos lehetőséget kínál az 
adatcsere megvalósítására. 
Az EASYLAB rendszer támogatja a standard hálózati 
változókat (SNVT) ezáltal nagyfokú kompatibilitást kínál.

Az EASYLAB rendszer LonWorks® interfésszel tőrténő
bővítésére az EM-LON bővítő modul szolgál. 
A bővítőmodul elhelyezhető központosan azon a 
szabályozón, melyen az RMF funkció aktiválva van 
vagy decentrálisan egy tetszőleges szabályozónál. 
A bővítő modul különböző elhelyezése különböző 
alkalmazási módot kínál. A központi elhelyezés a 
helyiség adatok elérését teszi lehetővé, a decentrális
elhelyezés lehetővé teszi a hozzáférést az egyes 
szabályozóhoz. 

Az épületfelügyeleti rendszer az alábbi 
információkat kérheti le: 
• Légmennyiség és helyiségnyomás parancsolt és 

aktuális értéke 
• Helyi riasztások
• Gyűjtőriasztások megfelelően konfigurált információkkal
• Szabályozó lap pozíció (optimalizált központi rendszer

menedzsment) 
• Működési mód visszajelzés
• Vegyifülke ablak pozíció (vegyifülke szabályozáshoz)
• Beáramló levegő sebessége (vegyifülke szabályozáshoz)
• Beállított elszívási fokozatok (vegyifülke szabályozáshoz)

Az épületfelügyeleti rendszer a laborhelyiség vagy
vegyifülke alábbi paramétereit határozhatja meg 
• Működési mód
• Kapcsolási előny a helyiség üzemmód meghatáro-

zására a helyi szabályozó panel és az épületfelügyeleti
rendszer között. 

• Átkapcsolás helyiségnyomás parancsolt értékei között
• Légmennyiség értékek (külső hőmérséklet és 

nyomásszabályozás) 

További részletes információt a LonWorks® interfészekről
és a támogatott rendszerek listáját az EM-LON bővítő
modul műszaki gyártmánykatalógusában talál. 

EM-LON
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EASYLAB
Beüzemelés

Üzembe helyezést végző szoftver főképernyő 

Beállítási képernyő beáramlási sebesség érzékelővel
ellátott vegyifülkénél 

AZ EASYLAB rendszer fejlesztésének egyik fontos 
kritériuma volt az egyszerű üzembe helyezés. Az új 
kommunikációs rendszernek köszönhetően a szerelési
idő és a beüzemelés a korábbi rendszerekhez képest
jelentősen lerövidült. 

Beüzemelés hálózati menedzser eszköz nélkül
A szükséges adatkommunikáció a szabályozók 
kommunikációs kábellel történő összekötése és 
feszültség alá helyezésekor automatikusan megtörténik.
Kommunikációs utak konfigurálása vagy a helyiségen
belüli szabályozók adatpontjainak meghatározása nem
szükséges. Hálózati menedzsment eszköz mint pl.: 
Echelon Lon Maker csak abban az esetben szükséges ha
szükség van LonWorks® interfészre az épületfelügyeleti
rendszerrel történő kommunikációra. 

Felhasználóbarát beüzemelő szoftver
Mindezek mellett a szoftver, mely a szabályozó 
üzembe helyezését, konfigurálását, diagnosztizálását 
és karbantartását végzi teljesen megújult. 
A beüzemelés illetve karbantartás tipizált lépésekre lettek
osztva, érthető módon kalauzolják a felhasználót a 
üzembe helyezés során. 

Üzembe helyezés főbb ismérvek:
• Csökkentett üzembe helyezési költség a szab-

ványos kábelcsatlakozásoknak köszönhetően 
• Speciális szoftvert nem igénylő automatikus 

adat-csere a szabályozók között
• Helyiségadatok közvetlen elérése egy központi

helyről (helyiség menedzser funkció)
• Felhasználóbarát üzembe helyező szoftver tiszta,

érthető lépésekben
• Opcionális vezeték nélküli konfiguráló szoftver 

az EASYLAB szabályozókhoz

Az EASYLAB rendszer üzembe helyezésének tipizált
lépései: 
• EASYLAB szabályozóval ellátott szabályozótest

beépítése a légtechnikai hálózatba 
• Elektromos tápellátás a szabályozó számára 
• Szabályozók összekötése kommunikációs kábel

segítségével, stekkeres csatlakozókon keresztül 
• Vegyifülke vagy helyiség szabályozó panel stek-

keres kábellel történő összekapcsolása a szabá-
lyozóval 

• További szenzorok csatlakoztatása pl. vegyifülke
vagy nyomásszabályozó rendszer (stekkeres
csatlakozású standard érzékelők) 

• Összekapcsolás az üzembe helyezést végző
computerrel 

• Felhasználóbarát konfigurációs és üzembe
helyezési teszt

• Helyiség menedzser funkció aktiválása helyi-
ség adatok felhasználó általi rögzítése, 
helyiség szabályozás működési teszt

• Kész!
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EASYLAB
Tervezési alapok

Elektromos rendszer felépítés
• Üzemi feszültség 24 V AC; 

Opcionálisan 230 V AC EM-TRF vagy EM-TRF-USV
bővítő modul esetén

• Max. 24 db EASYLAB TCU3 szabályozó összekötése 
a kommunikációs kábellel (KL) 

• Az EASYLAB-TCU3 lehetséges feladatai egy egyszerű
rendszerben:  
vegyifülke elszívás szabályozó, befúvott légmennyiség
szabályozó, elszívott légmennyiség szabályozó, TROX
adapter modul (TAM) 

• Összekapcsolás kommunikációs kábel segítségével
(KL)
– Standard stekkeres hálózati kábel (patch kábel),

típus: S-FTP (csatlakozófelület kívül)
– Alternativa: S-FTP típusú hálózati kábel tekercsben,

csavaros kötéssel
• Szabályozók összekötése soros kapcsolással
• Hálózat kezdeti és végpontját a szabályozóba integrált

ellenállás aktiválásával kell lezárni 
• EASYLAB helyiség maximális összes kábelhossz: 

max. 300 m

Központosított rendszerfelépítés
Annak érdekében, hogy a helyiség adatok könnyen 
áttekinthetők legyenek célszerű a rendszer egyik 
tetszőleges szabályozójánál a helyiség menedzser 
funkciót (RMF) aktiválni. 
• Helyiség menedzser funkció (RMF) aktiválása a

kiválasztott szabályozónál (befúvás, elszívás, TAM)
• Helyiségparaméterek központi jelfogadója vagy 

helyiség jellemző adatai RMF aktív szabályozóról
(egyszerű helyiség szabályozó panel csatlakozás 
a szervizportra)   

• Alapbeállítások, mint minimális elszívott levegő, 
riasztások, levegő transzfer, állandó térfogatáramok
stb. rögzítése, melyek az egész rendszerre érvényesek
lesznek 

• Központi jelátadók rögzítési helye analóg jelek és 
LonWorks®

• Helyiség szabályozó panel kapcsolása az aktív RMF
szabályozóhoz 

Vezérlő panelek
• Vegyifülkék számára választható opciók: BE-SEG-01

és BE-LCD-01 
• Mint helyiség szabályozó panel csak a BE-LCD-01

választható aktív RMF állapotú szabályozónál 
• Két szabályozó panel kapcsolható rá
• Gyárilag szállított stekkeres kábel a kezelőpanelekhez

5m hosszban
• Alternatívaként S-FTP típusú standard hálózati kábel

használható maximálisan 40 m hosszban 

¹ Szabályozási koncepció szerint
² Függően a szabályozónál alkalmazott egyedi funkcióktól, melyek mind igényelnek egyet a lehetséges 6 meglévő bemeneti lehetőségből

¹ Csak EM-LON bővítő modullal

Integrálva
Meglévő bemenetek a készüléken

Vegyifülke Befúvás elszívás TAM Befúvás / elszívás / TAM RMF
funkcióval

Változó elszívás vagy befúvás 0–10 V DC jel szerint max.  4¹ 4 5 2-4²
Konstans elszívás vagy befúvás kapcsolóról érkező jelre max.  5² 6 6 max. 6²

Lehetőségek Vegyifülke Befúvás / elszívás / TAM Befúvás / elszívás / TAM RMF
funkcióval

Riasztási jel továbbítása 
potenciálmentes kapcsolóra 1 1 2

Helyiség működési mód kapcsolóról
érkező jelre – – •

Aktuális légmennyiség 0–10 V analog
kimeneti jele

Aktuális légmennyiség teljes 
légmennyiség a helyiségben

szabályozó lap pozíció

Aktuális légmennyiség teljes 
légmennyiség a helyiségben

szabályozó lap pozíció

Aktuális légmennyiség teljes 
légmennyiség a helyiségben

szabályozó lap pozíció

Szabályozó interfész aktuális értékek
és riasztások LonWorks® hálózaton
keresztül

•¹ •¹ •¹

Helyiség interfész összegzett értékek
és riasztások LonWorks® hálózaton
keresztül

– – •¹

Külső légmennyiség-értékek integrációja

Átalakító az épületfelügyelet felé
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Laboratóriumokban a vegyifülkékre speciális feladat
hárul, meg kell óvniuk a munkát végzők testi épségét,
egészségét.
Három biztonsági cél van előtérben: 

1. Visszatartási kapacitás
A vegyifülkéknek meg kell akadályozni, hogy a gázok,
gőzök, vagy porok veszélyes koncentrációja kijusson 
a vegyifülkéből a labor légterébe.

2. Átöblítés
Vegyifülkéknek meg kell akadályozni, hogy gyúlékony
(robbanásveszélyes) közegek nem kívánt koncentráció-
ban felhalmozódjanak a munkaterületen.

3. Fröccsenés- és szilánkvédelem
Vegyifülkéknek meg kell akadályozniuk, hogy a munkát
végzők testi épségét vagy egészségét kifröccsenő 
közegek vagy kirepülő szilánkok veszélyeztessék.

Az utolsó pontban rögzítetteket a vegyifülke kialakítása
biztosítja, az első két pontban meghatározott feladatok
biztosításában a légtechnikai szabályozásnak döntő
jelentősége van. Minden egyedi igény kielégítését
megcélozva az EASYLAB rendszer lehetőséget kínál
minden járatos szabályozástechnikai módra.

Minden LABCONTROL komponens és így 
az EASYLAB TCU3 szabályozó független és 
bizonylatolt ellenőrzésen megy keresztül 
az EN 14175 szabvány 6 rész szerint. 

TVLK légmennyiség szabályozó alkalmazása 
vegyifülkék esetében
Vegyifülkék szennyezet levegőjének szabályozására
általában a TVLK típusú szabályozót EASYLAB TCU3
automatika elemekkel szereljük fel.

A TVLK típus előnyei:
• Magas precizitású előállítás legmodernebb 

fröccsöntési technikával 
• Átmérő 250mm közvetlenül a vegyifülke tetejére 

történő szereléshez 
• Kompakt szerelési hossz L=400mm 
• Pontos szabályozás kedvezőtlen rááramlási viszonyok

esetén
• Különböző légmennyiség tartományok különböző 

torlótestek vagy Ventúri dűzni alkalmazásával 
• Torlótestek alkalmazása: 

az érzékelő tisztíthatósága érdekében kiszerelhető
• Ventúri dűzni alkalmazása: 

az érzékelő tisztíthatósága érdekében a dűzni 
kiszerelhető

• Légtömören záró szabályozó lap (tömítés a szabályozó
lap tengelyénél is)

• Minden, a légáramlás útjában lévő alkotóelem 
kémiailag ellenálló és lángálló műanyagból (PP) 
készül

• az EASYLAB szabályozóval felszerelve optimális
működési egységet képez 

Tervezési információk:
Eltérő méret illetve légmennyiség tartományok
esetén a szintén műanyagból (PP) készült TVRK
típus is rendelkezésre áll NA125 - NA400 méretben
a vegyifülke elszívás biztosítására. 
Alternatívaként a TVR sorozat is alkalmazható az
EASYLAB szabályozóval, a készülékház készülhet
porszórt festéssel ellátott rozsdamentes acélból
vagy horganyzott acéllemezből.

EASYLAB
Vegyifülke szabályozás



Tervezési információk: A rögzített értékre történő szabá-
lyozás jelenti a legmagasabb üzemeltetési költséget.

EASYLAB
Vegyifülke szabályozás
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Vegyifülkék szabályozási koncepciója
Szabályozási koncepciók esetén standard üzemről -
szokták laboratóriumi üzemnek is nevezni - valamint 
speciális üzemről beszélhetünk. 

Standard üzem
Vegyifülke szabályozási rendszer standard működés
módján belül különböző szabályozási stratégiákat 
alkalmaznak 
– Rögzített értékre történő szabályozás
– Két- vagy hárompont szabályozás kapcsolókról 

érkező jel alapján 
– Változó légmennyiség szabályozás a vegyifülke

ablakának pozíciója szerint 
– Változó légmennyiség szabályozás a beáramlási

levegő sebessége szerint

Speciális működési módok
Meghatározott üzemi szituációkra speciális üzemmódok
állnak rendelkezésre, melyek az épületfelügyeletről illetve
helyiség vezérlő panelről érkező jelre vagy közvetlenül a
vegyifülke vezérlő panelről aktiválhatók.  
Az alábbi speciális üzemmódok aktíválhatók, a standard
üzem alternatívájaként 
– Emelt üzem pl.: vészkapcsolásnál 
– Csökkentett üzem pl.: éjszakai gazdaságos üzem 
– Teljes lezárás rendszerleálláskor
– Teljes nyitás (a kezelőpanelen keresztül nem 

aktiválható / csak külső jelre)

Standard üzem – Légmennyiség szabályozás 
3 lépcsőben 

Rögzített értékre történő szabályozás
Rögzített értékre történő szabályozás legegyszerűbb 
esete, mikor egy meghatározott konstans értéket tart a
rendszer. A szabályozás érzékeli a légcsatornanyomás
változását, melyre gyorsan és precízen reagál. 

Kettő- vagy hárompont szabályozás
Azon vegyifülkék esetében, ahol az ablak pozíciójától
függően kell az elszívási légmennyiséget változtatni 
alkalmazható ez a szabályozási mód több kapcsoló
segítségével. A különböző elszívási fokokat a vegyifülke
ablakának állapotát visszajelző kapcsolókról érkező jel
határozza meg.

Kétpont szabályozás esetén a csökkentett légmennyiség
(V1) akkor lép föl, ha a vegyifülke ablaka zárt állapotban
van, a magasabb légmennyiség  (V2) abban az esetben
lép föl, ha a vegyifülke ablaka nyitott állapotban van. A
vegyifülke ablakának pozíciójáról a jelet egy kapcsoló
adja.  

Hárompont szabályozás esetén az alkalmazott két 
kapcsolónak köszönhetően három különböző 
légmennyiséget tarthat a rendszer: 
a vegyifülke ablak zárt állapotában (V1), részben nyitott
állapotában (V2) vagy teljesen nyitott állapotában (V3).

S1

S2

Tervezési információk:
A két- illetve hárompont szabályozást vezérlő 
kapcsolók nem képezik a szállítási program 
részét. Az EASYLAB vegyifülke elszívás 
szabályozón található stekkerek segítségével 
a beépítés helyszínén minden kapcsoló 
csatlakoztatható. A flip-flop kapcsolatok egy 
rövid impulzusra záródnak és csak a következő
impulzusra nyitnak (pl.: flip-flop reed kapcsolat).

V

Légcsatornanyomás

Kapcsoló

V2

V1

V

V2

V1

V3

S1 KapcsolóS2
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Tervezési információk:
Ez a stratégia különösen alkalmas olyan vegyifül-
kéknél, ahol a fülkén belül nagy turbulencia jelent-
kezhet. A maximálisan 1,750mm hosszú érzékelési
távval rendelkező DSTRD-01 érzékelőnek 
köszönhetően nagy ablakkal rendelkező 
vegyifülkéknél is alkalmazható.

Standard üzemmód – Légmennyiség illesztése az
aktuális üzemi állapothoz

Energiatakarékossági és biztonsági szempontból 
a változó légmennyiséggel történő szabályozás 
a legoptimálisabb módja a vegyifülke elszívás 
szabályozásnak. 

Vegyifülke ablak pozíció érzékelő – lineáris 
szabályozási stratégia
A legelső módja a változó légmennyiség szabályozásnak
a légmennyiség két szélsőérték közötti lineáris 
változtatását jelenti a vegyifülke ablak nyitottsági 
állapotát érzékelő jeladó segítségével. 

Vegyifülke ablak pozíció érzékelő – szabályozási
stratégia optimális biztonsággal 
Távolságérzékelővel történő szabályozásnak ezen 
variációja meghatároz egy elméleti beáramlási 
sebességet, mely sebességgel a levegő a vegyifülkébe
áramlik (általában 0,5 m/s) és állandó értéken tartja 
azt. Ez a variáció fokozott biztonságot jelent, mert 
a beáramlási sebességet magasabb értéken tartja, 
mint a helyiségben a levegő áramlási sebessége. 

V

Vmin

Vmax

Zárva Nyitva

Levegő térfogatáram
Beáramlási sebesség

0

V

Vmin

Vmax

Levegő térfogatáram
Beáramlási sebesség

Kölni Egyetem, Németország

v [m/s]
1

0,5

Zárva Nyitva
0

v [m/s]
1

0,5



Beáramlási levegő sebesség érzékelő – szabályozási
stratégia, mely biztosítja az állandó beáramlási
sebességet
Mint harmadik lehetőség ez a szabályozási mód egy
bypass-on keresztül történő beáramlási sebesség 
mérésen alapszik. Különösen alkalmazható olyan 
vegyifülkéknél, ahol a függőleges mozgatású ablak 
mellet vízszintesen nyitható ablak is van. A minden 
vegyifülke nyílást figyelembe vevő szabályozás a 
minimális és maximális légmennyiség tartományban 
a beáramlási sebességet állandó értéken tartja (ez 
általában 0,5m/s).  Európában ezen határértékek az 
EN 14175 - vegyifülkék tesztje - származik. 

Hőhatások érzékelése hőmérséklet-kompenzáció
befolyásolása nélkül

Ezen variáció különlegessége, hogy a beáramlási 
sebességet mérő érzékelő figyeli a vegyifülkében lévő
levegő hőmérsékletét, így a szabályozás, ha emelkedett
hőmérsékletet érzékel növeli a levegőmennyiséget, 
mely elszállítja a meleg levegőt. Ezen érzékelő 
hőmérséklet-kompenzációja természetesen 
független ettől a funkciótól. 

Tervezési információk:
Ez a szabályozási stratégia alkalmas olyan vegyifül-
kék szabályozására is, ahol a függőleges nyitású
ablak mellett vízszintesen nyitható ablak is van. 
Ez a variáció igényli a legkisebb beszerelési és
üzembe helyezési igényt. 

EASYLAB
Vegyifülke szabályozás
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Corning, Fontainebleau, Franciaország

V

Vmin

Vmax

Levegő térfogatáram

Beáramlási sebesség

Zárva Nyitva
0

v [m/s]
1

0,5
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Funkcióbővítés kiegészítő eszközökkel

Egyidejűségre történő szabályozás kivitelezése
A tervezett maximális elszívási légmennyiség megtar-
tásának érdekében az EASYLAB szabályozónál az 
egyidejűségre történő szabályozás aktiválható. Ez 
a funkció megbízhatóan korlátozza a maximálisan 
elszívható levegő mennyiségét úgy, hogy bizonyos 
vegyifülkénél csökkenti a levegő mennyiséget, 
ezáltal biztosítva a labor  több másik vegyifülkéjénél 
a biztonságos üzemet. Az érintett vegyifülkénél 
egyértelmű jelzés figyelmezteti a felhasználót a 
beavatkozásról.

Tervezési információk:
Az egyidejűség szabályozás csak EASYLAB 
helyiség szabályozóval vagy TROX adapter modul 
(TAM) alkalmazásával lehetséges. 

Mozgásérzékelő alkalmazása
Energiatakarékossági okokból
mozgásérzékelő integrálható a
laborszellőztető rendszerbe. Optikai
és akusztikai jel figyelmezteti a 
felhasználót a nyitott vegyifülke 
ablakra az előre beállított idő 
leteltével.

Tervezési információk:
Alkalmas mozgásérzékelő megtalálható a TROX 
termékpalettán is: TBS típus.

Vezérelhető ablakzárás 
A vegyifülke ablak záró funkció az 
EASYLAB kezelőpanel “nyit” és “zár” gomb
működtetésével aktiválható. Ilyen funkciók
elvégzésére a szabályozó a szükséges
kapocspontokkal rendelkezik. 

Vegyifülke támogató sugár technológiával
Ezen technológiával ellátott vegyifülkék szabályozásához
szükséges funkciókkal a TROX EASYLAB szabályozó
rendelkezik. 

Elszívott levegő mosás engedélyezés
A rendszer folyamatosan monitorozza a vegyifülke 
elszívás szabályozását és csak akkor engedélyezi az 
elszívott levegő mosást, ha a szükséges légmennyiség 
rendelkezésre áll. 

Füstmentesítés funkció tűz- vagy füstérzékelő jeléről 
Kiegészítő kapcsolóval vagy füstérzékelővel a füstel-
szívás funkció a vegyifülkék esetében elérhetővé 
válik. Amennyiben a hőmérséklet a vegyifülkében 
egy meghatározott érték fölé emelkedik a funkció 
konfigurálásától függően a szabályozó szelep teljes
nyitás vagy teljes lezárás állapotba állítható, ezzel 
egyidejűleg egy megfelelő riasztás jelentkezik 
a kezelőfelületen.
A riasztási jel továbbadása az épületfelügyelet felé 
problémamentesen megoldható. 
Alternatívaként füstérzékelő is csatlakoztatható a funkció
aktiválása céljára. 

Tervezési információk:
A szükséges érzékelők műszaki egyeztetés 
keretein belül meghatározhatók. 

Vegyifülke világítás
Az EM-LIGHT bővítő modul alkalmazásával lehetővé
válik a vegyifülke belső világításának működtetése az
EASYLAB vegyifülke szabályozó panelen keresztül. 
Ezen okból a szabályozó oldalán található csatlakozóba a
lámpa kábele bevezethető, így a szabályozott áramellátás
is megoldott lesz. 

Tervezési információk:
A vegyifülke megvilágításhoz szükséges bővítő
modul EM-LIGHT optimális esetben az EM-TRF
vagy EM-TRF-USV hálózati bővitő modulokkal 
együtt kerül alkalmazásra. 

EASYLAB
Vegyifülke szabályozás

Világítás
Vegyifülke



Tervezési információk:
• Minden vegyifülkén 4 analóg bemeneti jelnek 

van csatlakozási lehetősége
• További csatlakoztatások a TROX adapter 

modulon (TAM) vagy a helyiség szabályozón
keresztül lehetségesek

Tervezési információk:
• Minden vegyifülke szabályozón függően az 

alkalmazott speciális funkcióktól öt bemeneti
lehetőség áll rendelkezésre

• További csatlakoztatások a TROX adapter 
modulon (TAM) vagy a helyiség szabályozón
keresztül lehetségesek

Változó légmennyiségek integrálása
Analóg kimeneti jellel rendelkező (0-10V DC) légmennyi-
ség szabályozók mint pl.: pontszerű elszívások csatla-
koztathatók  a vegyifülke elszívóhoz. Konfiguráció szerint
a bejövő jel mint befúvás vagy elszívás jelenik meg 
így figyelembe vétele a teljes elszívásnál vagy teljes
befúvásnál történik. 

Fix légmennyiség integrálása
Vegyifülke szabályozón lehetőség van fix légmennyiség
értékek csatlakoztatására. Konfiguráció szerint ezen
értékek a kapcsoló aktiválásakor vagy mint elszívás az
összes elszívott levegőhöz vagy mint befúvás az összes
befúvott levegőhöz hozzáadódnak. 

EASYLAB
Vegyifülke szabályozás
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Lehetséges bemeneti és kimeneti lehetőségek a vegyifülke szabályozón

Bemenő jel Analóg bemenő
jel

Digitális bemenő
jel

LonWorks® bővítő
EM-LON

Változó befúvás vagy elszívás integrálása •

Konstans befúvás vagy elszívás integrálása (kapcsolható) •

Speciális funkciók:
Levegőmosó igény, támogatósugár technológia visszajelzés, 
füstelszívás, mozgásérzékelő

•

Működési mód alapbeállítás (csak ha egyedi működési mód is 
konfigurálva van) • •

Kimenő jelek Analóg kimenő jel Digitális kimenő
jel

LonWorks® bővítő
EM-LON

Vegyifülke aktuális levegő térfogatáram • •

Összes befúvás vagy elszívás térfogatáram • •

Beáramló levegő sebesség / ablak pozíció •

Riasztás jelzés • •

Szabályozó lap pozíció • •

Aktuális működési mód •

Speciális funkciók:
Engedélyezett levegőmosó, támogatósugár technológia vezérlés,
automatikus ablakzárás vezérlés, vegyifülke világítás 

• •
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Vegyifülke vezérlő panelek az EN 14175 szabvány
szerint
A tisztán légtechnikai funkció mellett teljes szabályozás-
technikai koncepció része a kézi beavatkozási lehetőség,
a riasztások (vizuális és akusztikai) vagy a lehetséges
szabályozási stratégiák. Az EN 14175 szerinti működé
si állapot kijelzésre és a vegyifülkék vezérlésére az
EASYLAB rendszerben két különböző kezelő egység 
áll rendelkezésre, amelyek illeszthetők az aktuális 
szituációhoz. 

Az üzemi állapot kijelzés három színű és el van látva 
a “HIGH” (magas) és “LOW” (alacsony) feliratokkal. 
Valamint rendelkezésre áll egy felügyeleti kijelző a
maximális vegyifülkeablak-nyitás kijelzésére az 
EN 14175 szerint. 

Jól látható kijelző mező zöld/sárga/vörös színekkel 
a működési állapot kijelzésére (2,5 cm²). Riasztási
jelzés választható villogással is.

A laboratóriumi berendezést gyártóknál integrálva 
megtalálható a vegyifülke megvilágítás, vegyifülkeablak-
vezérlés, szerviz-intervallum kijelzés.
Azon funkciók, melyek kezdetben nem állnak rendelke-
zésre, legyen ennek az oka pl.: ideiglenes korlátozás,
központi tiltás vagy a projekt szempontjából nemkívána-
tos, nincsenek kijelezve. Az adaptív koncepciónak 
köszönhetően az esetleges későbbi változtatások miatti
változtatási szükség vagy vezérlő panel csere a múlté. 

Idővezérelt aktív állapot vagy ideiglenesen megemelt
vegyifülke teljesítmény  vagy kézi üzemmód ( központi
paraméterek felülírása ) az energiatakarékosság irányába
vezetnek. A vezérlő készülékek a beépítet csatlakozónak
köszönhetően megkönnyítik az EASYLAB szabályozók
üzembe helyezési illetve konfigurálási munkáit. Állapotje-
lentések a kezelőfelületen kijelezhetők. Modelltől függően
egy 40 karakteres, többnyelvű, szöveges kijelző vagy egy
egyszerű 2 karakteres kijelző képezi az információközlés
részét. 

Felhasználó számára hasznos információk: 
• Aktuális üzemmód kijelzése
• Állapotjelentések kijelzése
• Aktuális beáramlási sebesség kijelzése
• Aktuális légmennyiség szöveges kijelzése 

(csak BE-LCD-01)
• Választhatóan egy vagy kettő vezérlő panel 

csatlakoztatható

További részletes adatok a pontos működésről és 
műszaki adatok a kézi vezérlőpanelek műszaki 
gyártmánykatalógusaiban találhatók.  

Akusztikai riasztás kikapcsolva

Ablak pozíció figyelés az EN 14175 szerint

HIGH (magas) mód

LOW (alacsony) mód

Lezárás mód

Ablak nyitása

Ablak zárása

Vegyifülke világítás 

Kézi mód
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EASYLAB
Vegyifülke szabályozás − alkalmazási példák

Alkalmazási példa 1:

Egyedi vegyifülke szabályozás, 
mint egyedi megoldás 

Alkalmazási terület: 
• Vegyifülke szabályozó önállóan alkalmazható.
• Vegyifülke elszívás minden variációja lehetséges.
• Vegyifülke szabályozás működési módja és a 

kiegé-szítő funkciók a kezelőfelületen vagy digitális
bemeneten keresztül befolyásolhatók.

• Helyi elszívások légmennyiség jelének integrációja
megoldható.

Továbbá az EM-LON bővítőmodul alkalmazásával egyedi
üzemi paraméterek megadása vagy az aktuális értékek
lekérdezése az épületfelügyeleti rendszer számára 
LonWorks® rendszeren keresztül lehetséges. 

Rendelési kulcs példák:

Variáció 1:
TVLK - FL / 250 -100 / GK / ELAB / FH-VS / TZS / Vmin – Vmax
EASYLAB vegyifülke szabályozó TVLK szabályozó egységgel az 
alábbiak szerint: 
torlótest, karima, ellenkarima, 230V AC tápfeszültség, mágnesszelep,
csatlakozási lehetőség a vegyifülke világításához

Variáció 2: 
TVLK / 250-D10 / ELAB / FH-DS / L / Vmin – Vmax
EASYLAB vegyifülke szabályozó ablakpozíció érzékelővel az alábbiak
szerint: 
venturi dűzni, 24V AC tápfeszültség, EM-LOM bővítő modul

Megjegyzés:
Rendelési kód magyarázata a 68. oldalon található

Épületfelügyeleti 
rendszer

ALTANA BYK-Chemie, Wesel, Németország

S1

S2

500 mm
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EASYLAB
Vegyifülke szabályozás − alkalmazási példák

Épületfelügyeleti 
rendszer

Vegyifülke 1 Vegyifülke 2 Vegyifülke 3 Vegyifülke n

Kommunikációs
vezeték (KL)

Alkalmazási példa 2:

Több vegyifülke TROX adapter modullal (TAM) 
mint központi jelátadóval

Alkalmazási terület: 
Vegyifülke elszívás szabályozó a vegyifülke gyártójától
• Központi átadó pl.: épületfelügyelet felé vagy a befúvó

és/vagy elszívó szabályozó kapcsolásához 
• Vegyifülke elszívás minden variációja lehetséges.
• A vegyifülke vezérlő egységének segítségével az

üzemmódok és különleges funkciók elérhetők.
• Helyiség üzemmódok a TROX adapter modulon 

(TAM) keresztül kapcsolhatók.
• Helyi elszívások légmennyiség jelének integrációja

megoldható.

Rendszerfelépítés: 
Minden vegyifülke szabályozó a csatlakozóval ellátott
kommunikációs kábelen (KL) keresztül kapcsolódik
össze. A TROX adapter modul (TAM) a rendszer 
tetszőleges pontján csatlakozhat. Ez az egység 
fogadja minden egyes szabályozó légmennyiség 
adatait, majd az összlégmennyiség adatot pl.: analóg 
jellel illetve LonWorks® kapcsolaton a helyiség 
szabályozó vagy az épületfelügyelet felé továbbítja.
Maximálisan 23 db vegyifülke szabályozó 
csatlakoztatható a TAM modulhoz. További 
légmennyiség kijelzés 0-10V feszültséggel 
vagy kapcsolón keresztül a vegyifülkéknél 
vagy a befúvott levegő szabályozón lehetséges.

TROX adapter modulon (TAM) keresztül megvalósított
helyiség menedzser funkció (RMF) előnyei: 
Ha a helyiség menedzser funkció aktiválva van a TROX
adapter modulon, a működési üzem paraméterei egy
helyiség vezérlő panelen kijelezhetők. Minden, a 
kommunikációs kábellel  csatlakoztatott szabályozó 
követi ezen központi utasításokat kivéve az, amelynél
külön meg van határozva, hogy hagyja figyelmen kívül.
Olyan vegyifülkéknél lehet ez fontos, melyek 24 órás
üzemben működnek. 

További lehetőségek az RMF-en keresztül:
• Légmennyiség egyensúly
• Helyiség működési paraméterek a vezérlő panelen

keresztül
• Riasztások összefogása egy közös helyen

Csatlakozás az épületfelügyeleti rendszerhez:
A LonWorks® hálózathoz történő csatlakozáshoz 
EM-LON bővítő modul alkalmazására van szükség:  
• A vegyifülke szabályozójánál     

→ vegyifülke adatátadó pontja
• A TROX adapter modulnál (TAM)

→ Helyiség központi adatátadó pontja
Üzemi adatok, aktuális légmennyiségek és riasztások
gyűjtő jelei továbbíthatók a hálózati modulon keresztül.
Ez csökkenti a szükséges adatpontokat és így a 
költségeket. A TAM ezáltal a laborhelyiség központi
adatátadó pontja lesz. 

LonWorks®

pl.: Szabályozólap-állás, riasztás, előírt
üzemi adatok, visszajelzések

Analóg 0-10 V DC 
pl.: összes elszívott
levegő mennyisége

Kapcsoló
pl.: előírt üzemi adatok, 

riasztások

TROX adapter
modul (TAM)
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EASYLAB
Vegyifülke szabályozás − alkalmazási példák

Rendelési kulcs példák:

Vegyifülke szabályozó
TVLK / 250-100 / ELAB / FH-VS / Z / Vmin – Vmax
Vegyifülke szabályozó TVLK beáramlási levegő érzékelővel, torlótesttel,
mágnesszeleppel, 24V AC tápfeszültségre

TROX adapter modul (TAM):
TAM / TL / LAB-RMF
TROX adapter modul az alábbiak szerint: 
Tápfeszültség 230V AC, EM-LON bővítő modul, 
Laboratóriumi helyiség menedzser funkció 

Megjegyzés:
Rendelési kód magyarázata a 68. oldalon található

Tervezési információk:
Az EASYLAB szabályozással az alábbi komplett
megoldás és opciók állnak rendelkezésre: 
• Helyiség szabályozók egyszerű integrálása 

a kommunikációs kábel segítségével
• Automatikus légmennyiség elosztás az összes

befúvó és elszívó szabályozón
• A meghatározott teljes elszívott légmennyiség

monitorozása és korrekciós lehetőség a szelektív
egyidejűség-szabályozás segítségével

Sanofi-Aventis, Frankfurt, Germany



Légmennyiség szabályozásra a TROX EASYLAB TCU3
szabályozók minden TROX készülékkel alkalmazhatók:
TVR TVRK TVZ TVA TVJ TVT. A horganyzott kivitelű 
konstrukción túl, porszórt festésű rozsdamentes acél,
vagy műanyag (PP) kivitel választható. Helyiségenkénti
maximálisan 24 db szabályozó kommunikációs kábelen
(KL) keresztül kapcsolódik. 

Az EASYLAB helyiség szabályozó előnyei: 
• Helyiség szabályozó egyszerű összekapcsolása a 

kommunikációs kábelen (KL) keresztül
• Helyiség egyensúly meghatározott légmennyiség-

különbséggel
• Automatikus légmennyiség elosztás az összes befúvó

és elszívó szabályozón
• Egyidejűségre történő szabályozás
• Elszívási-egyensúly optimalizálás
• Befúvó anemosztátok minimális kiáramlási légmennyi-

ségének betartása
• Kritikus szabályozók működése szünetmentes táppal

biztosítható (UPS).

Újdonság: 
Amennyiben egy helyiségen belül kettő vagy több
befúvó vagy elszívó szabályozót alkalmazunk a 
légmennyiség automatikusan szétosztásra kerül

Helyiségegyensúly szabályozás
Helyiségegyensúly-szabályozás  esetén egy 
master-slave üzemmód megléte fontos feltétel. 
A működés során a helyiségben lévő elszívók 

(vegyifülkék, helyiség elszívás, elszívott boxok, 
pontszerű elszívások) rendszerint meghatározzák 
a befúvási légmennyiséget. A befúvott levegő 
szabályozó érzékeli és összesíti a különböző 
elszívásokat egy összes elszívott levegő értékben, 
melyet egy meghatározott különbséggel követ. 
Ez a koncepció biztosítja a DIN 1946 7 részben 
meghatározott depressziót. 

Speciális esetekben pl.: tisztaterek ez lehet épp fordítva
is; ami azt jelenti, hogy ezen esetekben a légcserét a
befúvás határozza meg és az elszívás slave módban
követi. Mindkét alapelv  támogatott. 

Az abszolút különbség részesítendő előnyben, mint a
százalékos különbség, mert a százalékos különbség
esetén a különböző elszívás függvényében különböző
nyomáskülönbség értékek adódnak.

Ezen okból kifolyólag a TROX helyiség szabályozásnál 
a százalékos különbségre történő szabályozás nem
támogatott. 

A stabil nyomásviszonyokat csak a befúvott és 
elszívott légmennyiség közötti abszolút különbség
garantálja.

EASYLAB
Helyiség szabályozás
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EASYLAB
Helyiség szabályozás

Helyiség szabályozó rendszer további funkciói

Egyidejűség szabályozás
Nagy laboratóriumokban a helyiség szabályozás többlet-
feladatot lát el: 
Beruházási költségek optimalizálása végett a légke-
zelőket nem 100%-os üzemre tervezik. Ez azt a pozitív
mellékhatást is okozza, hogy csökkennek az üzemeltetési
költségek valamint a gépek helyigénye. További következ-
ménye ennek a kiválasztásnak, hogy csak azok a vegyi-
fülkék lehetnek nyitva, melyeknél éppen munkát végez-
nek. Ha minden elszívás 100%-on üzemel a légcsatorna-
rendszer kedvezőtlen helyein léghiány fog föllépni. 
A fenti hatások elkerülésére az EASYLAB rendszer 
két megoldást kínál:

1. A helyiségekre jellemző maximális elszívási érték 
monitorozásra és továbbításra kerül. Ennek 
köszönhetően vizuális és kívánság szerint 
akusztikai riasztás jeleníthető meg a vezérlő 
panelen. 

2. Egy még elegánsabb megoldás a TROX egyidejűség
vezérlés. A rendszer beavatkozik a szabályozásba és
gondoskodik az elszívott légmennyiség korlátozásáról 
a konfigurált maximum érték szerint. 
Javított variációjában a szelektív egyidejűség 
szabályozás biztosítja, hogy a vegyifülkék többségénél
a munkavégzés zavartalanul folytatható legyen. 
Azon vegyifülkéknél, melyeket a korlátozás érint 
egyértelmű riasztás jelenik meg. Ez garantálja a 
laborban a biztonságot.

Elszívottlevegő-egyensúly optimalizálás
Helyiség egyensúly alkalmazásakor gyakran fölmerül az
igény, hogy az elszívások bekapcsolásakor az általános
elszívás teljesen lezárható legyen. A folyamat során fon-
tos, hogy a helyiségben bizonytalan állapot ne lépjen föl.
Az EASYLAB rendszerben az aktiválható helyiségegy-
ensúly optimalizálás tekintettel van erre a problémára 
és biztosítja, hogy minden szabályozó a szabályozási 
tartományán belül működjön.

Befúvó anemosztátok minimális légmennyiségé-
nek figyelembe vétele
A TROX, mint minden fontos légtechnikai komponens
gyártója tudja, hogy a légtechnikai befúvóknál a minimális
légmennyiséget biztosítani kell, hogy a változó térfo-
gatáramú rendszer alkalmazásakor is a komfortkövetel-
mények minden működési módban ki legyenek elégítve.
Az EASYLAB szabályozó rendszer figyelembe veszi a
légtechnikai befúvó fajtáját és biztosítja a szükséges
minimális légmennyiséget. 

Helyiség szabályozó rendszer felügyeleti funkciói
A helyiség szabályozás funkciót a TROX EASYLAB-
szabályozás folyamatosan figyeli. Az opcionális helyiség
vezérlő panel az aktuális állapotról információt közöl. 
Ezen működések jele mint riasztások az épületfelügyeleti
rendszer (GLT) felé továbbíthatók. 

Az alábbi értékek felügyelhetők:
• Minimális légmennyiség átlépése
• A tervezett maximális összes elszívási légmennyiség

átlépése
• Aktív állapotú egyidejűség-szabályozás
• Minden komponens riasztásának gyűjtőjele
• Hardver hiba
• Konfigurációs hiba

① Légmennyiség csökkentés a 3 és 4 vegyifülkénél az egyidejüség-
szabályozás következtében 

② Légmennyiség csökkentés a beállított maximális elszívási értékre
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Példa 1:
Vegyifülke szabályozás befúvott levegő 
szabályozóval

Alkalmazási terület: 
• Több vegyifülkével rendelkező laboratórium
• A tervezett minimális elszívás a vegyifülkék elszívásán

keresztül minden üzemi szituációban biztosított. Ennek
köszönhetően külön elszívó szabályozóra nincs
szükség.

• Az üzemi szituációhoz illeszkedő befúvási légmennyi-
ségről egy befúvó szabályozó gondoskodik. 

• Helyi elszívások légmennyiség jelének integrációja
megoldható.

Rendszerfelépítés: 
Minden vegyifülke szabályozó a csatlakozóval ellátott
kommunikációs kábelen (KL) keresztül kapcsolódik
össze. Az EASYLAB szabályozó a rendszer egy 
tetszőleges pontján csatlakozik. A helyiség menedzser
funkció (RMF) ezen szabályozónál aktív. További 
légmennyiség kijelzés 0-10V feszültséggel vagy 
kapcsolón keresztül a vegyifülkéknél vagy a befúvott
levegő szabályozón lehetséges. Ezen a módon összesen
24 szabályozó kapcsolható össze, például 23 vegyifülke
szabályozó kombinálható egy befúvó szabályozóval. 

Helyiség menedzser funkció (RMF) a befúvó 
szabályozónál:
• Helyiség vezérlő panel kapcsolódási lehetősége
• A helyiség összes szabályozójának működési mód

vezérlése (egyes szabályozók kivételt képezhetnek )
• Helyiség paraméterek monitorozása (minimális 

elszívási légmennyiség átlépése/maximális elszívási
légmennyiség átlépése)

• Helyiség működési paraméterek a vezérlő panelen
keresztül

• Riasztások összefogása egy közös helyen

Csatlakozás az épületfelügyeleti rendszerhez:
Az épületfelügyeleti rendszerhez történő csatlakozáshoz
LonWorks® hálózaton keresztül EM-LON bővítő modul
alkalmazására van szükség:  
• A vegyifülke szabályozójánál     

→ vegyifülke adatátadó pontja
• A befúvott levegő szabályozónál

→ helyiség központi adatátadó pontja

Rendelési kulcs példák:

EASYLAB vegyifülke szabályozó: 
TVLK / 250 -100 / ELAB / FH-VS / Z / Vmin – Vmax
TVLK vegyifülke szabályozó és beáramlási levegő sebesség érzékelő 
az alábbiak szerint: 
nyomáskülönbség érzékelő, 24V AC tápfeszültség, mágnesszelep 
az automata nullpont kiegyenlítéshez

EASYLAB befúvott levegő szabályozó TVR szabályozótesten
TVR / 250 / ELAB / RS / Z / LAB-RMF /∆V – Vkonstans
TVR szabályozótest az alábbi felszereltséggel:
24V AC tápfeszültség, mágnesszelep az automatikus nullpont 
kiegyenlítéshez, laboratóriumi helyiség menedzser funkció

Megjegyzés:
A helyiség menedzser funkció csak egy helyiség szabályozónál 
lehetséges
Rendelési kód magyarázata a 68. oldalon található

Vegyifülke 1 Vegyifülke n

Helyiség Menedzser Funkció (RMF)

Kommunikációs vezeték (KL)

t

X

X

X
Elszívás

X = Befúvás és elszívás közötti állandó különbség az átáramlás 
biztosítására  
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Példa 2:
Vegyifülke szabályozás elszívott levegő 
szabályozóval

Alkalmazási terület: 
• Több vegyifülkével rendelkező laboratórium
• A minimális teljes elszívás a vegyifülkéken keresztül

nem biztosítható. Ezen okból kifolyólag egy további
szabályozott elszívásra van szükség. A vegyifülke
működési mód függvényében az elszívás növeli 
vagy csökkenti az elszívott levegő mennyiségét. 

• A konstans befúvást egy állandó légmennyiség 
szabályozó biztosítja (pl. RN szabályozó )

• Helyi elszívások légmennyiség jelének integrációja
megoldható.

Rendszerfelépítés: 
Minden vegyifülke szabályozó a csatlakozóval ellátott
kommunikációs kábelen (KL) keresztül kapcsolódik
össze. Az EASYLAB elszívás szabályozó a rendszer egy
tetszőleges pontján csatlakozik a kommunikációs kábelen
keresztül. A helyiség menedzser funkció (RMF) ezen
szabályozón aktív, mely biztosítja a tervezett minimális
összes elszívási légmennyiséget. 
További légmennyiség kijelzés 0-10V feszültséggel vagy
kapcsolón keresztül a vegyifülkéknél vagy az elszívott
levegő szabályozón lehetséges. Ezen a módon összesen
24 szabályozó kapcsolható össze, például 23 vegyifülke
szabályozó kombinálható egy elszívott levegő szabályo-
zóval. 

Helyiség menedzser funkció (RMF) az elszívó 
szabályozónál:
• Helyiség vezérlő panel kapcsolódási lehetősége
• A helyiség összes szabályozójának működési mód

vezérlése (egyes szabályozók kivételt képezhetnek )
• Helyiség paraméterek monitorozása (minimális 

elszívási légmennyiség átlépése/maximális elszívási
légmennyiség átlépése)

• Helyiség működési paraméterek a vezérlő panelen
keresztül

• Riasztások összefogása egy közös helyen

Csatlakozás az épületfelügyeleti rendszerhez:
Az épületfelügyeleti rendszerhez történő csatlakozáshoz
LonWorks® hálózaton keresztül EM-LON bővítő modul
alkalmazására van szükség:  
• A vegyifülke szabályozójánál     

→ vegyifülke adatátadó pontja
• Az elszívott levegő szabályozónál

→ helyiség központi adatátadó pontja

Rendelési kulcs példák:

EASYLAB vegyifülke szabályozó: 
TVLK / 250 –D10 / ELAB / FH-VS / Z / Vmin – Vmax
TVLK vegyifülke szabályozó és beáramlási levegő sebesség érzékelő 
az alábbiak szerint: 
venturi dűzni, 24V AC tápfeszültség, mágnesszelep az automata 
nullpont kiegyenlítéshez

EASYLAB elszívott levegő szabályozó TVR szabályozótesten
TVR / 160 / ELAB / RE / Z / LAB-RMF / Vnappal – Véjszaka – Vkonstans
TVR elszívó szabályozótest az alábbi felszereltséggel:
24V AC tápfeszültség, mágnesszelep az automatikus nullpont 
kiegyenlítéshez, laboratóriumi helyiség menedzser funkció

Megjegyzés:
A helyiség menedzser funkció csak egy helyiség szabályozónál 
lehetséges
Rendelési kód magyarázata a 68. oldalon található

EASYLAB
Helyiség szabályozás − alkalmazási példák

Vegyifülke 3Vegyifülke 2Vegyifülke 1 Vegyifülke n

t

Összes elszívott levegő:
Összes befúvott levegő:

Helyiség elszívás Vegyifülke elszívás

X = V-különbség a depresszió biztosítására

RN Helyiség Menedzser Funkció (RMF)

Kommunikációs vezeték (KL)

X
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Példa 3:
Vegyifülke szabályozás elszívott és befúvott levegő
szabályozóval

Alkalmazási terület: 
• Több vegyifülkével rendelkező laboratórium
• A minimális teljes elszívás a vegyifülkéken keresztül

nem biztosítható. Ezen okból kifolyólag egy további
szabályozott elszívásra van szükség. A vegyifülke
működési mód függvényében az elszívás növeli 
vagy csökkenti az elszívott levegő mennyiségét. 

• A befúvást egy EASYLAB légmennyiség szabályozó
szabályozza

• Helyi elszívások légmennyiség jelének integrációja
megoldható.

Rendszerfelépítés: 
Minden vegyifülke szabályozó a csatlakozóval ellátott
kommunikációs kábelen (KL) keresztül kapcsolódik
össze. Az EASYLAB befúvás és elszívás szabályozók a
rendszer  tetszőleges pontján csatlakoznak kommuniká-
ciós kábelen keresztül. A helyiség menedzser funkciót 
az egyik szabályozón aktiválni kell.
További légmennyiség kijelzés 0-10V feszültséggel vagy
kapcsolón keresztül mindegyik szabályozónál lehetséges.
Ezen a módon összesen 24 szabályozó kapcsolható
össze, például 22 vegyifülke szabályozó kombinálható
egy elszívott levegő és egy befúvott levegő szabályo-
zóval.  

Rendelési kulcs példák:
EASYLAB vegyifülke szabályozó: 
TVLK / 250 -100 / ELAB / FH-VS / Z / Vmin – Vmax
TVLK vegyifülke szabályozó és beáramlási levegő sebesség érzékelő 
az alábbiak szerint: nyomáskülönbség érzékelő, 24V AC tápfeszültség, 
mágnesszelep az automatikus nullpont kiegyenlítéshez

Helyiség menedzser funkció (RMF) a befúvó vagy 
elszívó szabályozónál:
• Helyiség vezérlő panel kapcsolódási lehetősége
• A helyiség összes szabályozójának működési mód

vezérlése (egyes szabályozók kivételt képezhetnek )
• Helyiség paraméterek monitorozása (minimális 

elszívási légmennyiség átlépése/maximális elszívási
légmennyiség átlépése)

• Helyiség működési paraméterek a vezérlő panelen
keresztül

• Riasztások összefogása egy közös helyen

Csatlakozás az épületfelügyeleti rendszerhez:
Az épületfelügyeleti rendszerhez történő csatlakozáshoz
LonWorks® hálózaton keresztül EM-LON bővítő modul
alkalmazására van szükség:  
• A vegyifülke szabályozójánál     

→ vegyifülke adatátadó pontja
• Helyiségszabályozónál aktivált RMF funkcióval

→ helyiség központi adatátadó pontja

EASYLAB elszívott levegő szabályozó TVR szabályozótesten
TVR / 160 / ELAB / RE / Z / LAB
TVR elszívó szabályozótest az alábbi felszereltséggel:
24V AC tápfeszültség, mágnesszelep az automatikus nullpont 
kiegyenlítéshez, laboratóriumokhoz

EASYLAB befúvott levegő szabályozó TVR szabályozótesten
TVR / 250 / ELAB / RS / Z / LAB-RMF / RMF működési értékek
TVR szabályozótest az alábbi felszereltséggel:
24V AC tápfeszültség, mágnesszelep az automatikus nullpont 
kiegyenlítéshez, laboratóriumi helyiség menedzser funkció

Megjegyzés:
A helyiség menedzser funkció csak egy helyiség szabályozónál 
lehetséges
Rendelési kód magyarázata a 68. oldalon található

EASYLAB
Helyiség szabályozás − alkalmazási példák

Vegyifülke 3Vegyifülke 2Vegyifülke 1 Vegyifülke n

Összes befúvott levegő:
Összes elszívott levegő:

Helyiség elszívás
Vegyifülke elszívás

X = V-különbség a befúvott levegővel szabályozva a depresszió 
biztosítására

Helyiség Menedzser Funkció (RMF)

Kommunikációs vezeték (KL)

X

t
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Példa 4:
Vegyifülke szabályozás elszívott és befúvott levegő
szabályozóval
Helyi elszívásban RN szabályozóval

Alkalmazási terület: 
• Több vegyifülkével rendelkező laboratórium
• A minimális teljes elszívás a vegyifülkéken keresztül

nem biztosítható. Ezen okból kifolyólag egy további
szabályozott elszívásra van szükség. A vegyifülke
működési mód függvényében az elszívás növeli vagy
csökkenti az elszívott levegő mennyiségét. 

• A bekapcsolható helyi elszívást a helyiségegyensúlynál
figyelembe kell venni 

• A befúvást egy EASYLAB légmennyiség szabályozó
szabályozza

• Külső légmennyiség érték integrációja pl.: egy állandó
légmennyiség szabályozó 

Rendszerfelépítés: 
Minden vegyifülke szabályozó a csatlakozóval ellátott
kommunikációs kábelen (KL) keresztül kapcsolódik
össze.
Az EASYLAB befúvás és elszívás szabályozók a 
rendszer  tetszőleges pontján csatlakoznak kommuniká-
ciós kábelen keresztül. A helyiség menedzser funkciót 
az egyik szabályozón aktiválni kell.
A további légmennyiség kijelzés 0-10V feszültséggel egy
tetszőleges EASYLAB TCU3 szabályozón integrálható 
a rendszerbe.  Ezen a módon összesen 24 szabályozó
kapcsolható össze, például 22 vegyifülke szabályozó
kombinálható egy elszívott levegő és egy befúvott 
levegő szabályozóval.  

Rendelési kulcs példák:
Helyi elszívás EASYLAB szabályozóval TVRK szabályozó-
testen TVRK / 160 / BB3 / F2- Vfix érték
TVRK elszívott légmennyiség szabályozó agresszív közegek 
szállítására az alábbi felszereltséggel: 24V AC tápellátás, statikus 
mérési elven működő légmennyiség-érzékelővel

Helyiség menedzser funkció (RMF) a befúvó vagy 
elszívó szabályozónál:
• Helyiség vezérlő panel kapcsolódási lehetősége
• A helyiség összes szabályozójának működési mód

vezérlése (egyes szabályozók kivételt képezhetnek )
• Helyiség paraméterek monitorozása (minimális 

elszívási légmennyiség átlépése/maximális elszívási
légmennyiség átlépése)

• Helyiség működési paraméterek a vezérlő panelen
keresztül

• Riasztások összefogása egy közös helyen

Csatlakozás az épületfelügyeleti rendszerhez:
Az épületfelügyeleti rendszerhez történő csatlakozáshoz
LonWorks® hálózaton keresztül EM-LON bővítő modul
alkalmazására van szükség:  
• A vegyifülke szabályozójánál     

→ vegyifülke adatátadó pontja
• Helyiségszabályozónál aktivált RMF funkcióval

→ Helyiség központi adatátadó pontja

EASYLAB vegyifülke szabályozó: 
TVLK / 250 -100 / ELAB / FH-VS / Z / Vmin – Vmax
Vegyifülke szabályozó TVLK beáramlási levegő érzékelővel, 
nyomáskülönbség érzékelővel, 24V AC tápfeszültségre, 
mágnesszeleppel a nullapont kiegyenlítéshez

EASYLAB elszívott levegő szabályozó TVR szabályozótesten
TVR / 160 / ELAB / RE / Z / LAB
TVR elszívó szabályozótest az alábbi felszereltséggel:
24V AC tápfeszültség, mágnesszelep az automatikus nullpont 
kiegyenlítéshez, laboratóriumokhoz

EASYLAB befúvott levegő szabályozó TVR szabályozótesten
TVR / 250 / ELAB / RS / Z / LAB-RMF / RMF működési értékek
TVR szabályozótest az alábbi felszereltséggel:
24V AC tápfeszültség, mágnesszelep az automatikus nullpont 
kiegyenlítéshez, laboratóriumi helyiség menedzser funkció

Megjegyzés:
A helyiség menedzser funkció csak egy helyiség szabályozónál 
lehetséges
Rendelési kód magyarázata a 68. oldalon található

EASYLAB
Helyiség szabályozás − alkalmazási példák

Épületfelügyeleti rendszer

RMF

Kommunikációs
vezeték (KL)

ON/OFF
Helyi 
elszívás

Vegyifülke nVegyifülke 1

Összes befúvott levegő:
Összes elszívott levegő:

Helyiség elszívás
Vegyifülke elszívás

X = V-különbség a befúvott levegővel szabályozva a depresszió biz-
tosítására

X

t

LON

Konstans elszívás



Helyiségnyomás szabályozás, mint kászkád
A tiszta helyiségegyensúly koncepció nyomásszabályo-
zássá bővíthető. Ez akkor fontos, ha az előírások 
miatt nyomásszabályozás a követelmény, vagy a 
tömítetlenségek csekély mivolta miatt a korábbi 
légmennyiség-tűrések nem egyenlíthetők ki. 

A helyiségegyensúly szabályozási stratégiája a szabályo-
zás során is követendő. A nyomásszabályozó körrel lesz
kiegészítve, kaszkád kapcsolás szerint. 

Az elektronikus nyomásszabályozás területén megszer-
zett sokéves tapasztalatok gyors szabályozókörrel együtt
teszi lehetővé ezen alapszabály bővítését. 

A helyiségnyomás szabályozás problémája 
szimbolikusan ábrázolva:
A hőlégballom szimbolizálja a nyomásszabályozott
helyiséget; nem szabad se leeresztenie (kisebb
nyomás esetén) sem felfúvódnia (túlnyomás esetén). 
A következmény az lenne, hogy a ballon ill. helyiség
vagy összeesik vagy szétdurran.

A várható helyiségnyomást az alábbi formulával
határozhatjuk meg: 

Mint ahogy a Bernoulli formula mutatja a helyiségnyo-
másra a helyiség tömítetlen felülete (A) van leginkább
befolyással. Ahogy a helyiség tömítetlen felülete nulla felé
közelít, már kis légmennyiség változás is nagy nyomásin-
gadozást okoz. 

Helyiségnyomás szabályozás hozzávetőleges
szükséges jóságfoka
A nyomásszabályozás szempontjából, a befújt/elszívott
levegő különbsége jelenti a kulcspontot. 
Minél kisebb ez a különbség annál nehezebb stabilan 
tartani a nyomáskülönbséget. Ennek ismeretében 
könnyen belátható, hogy megegyező helyiségnyomás
esetén néhány esetben problémamentesen működik 
a rendszer, más esetben a megvalósíthatóság határán
mozog.

Egy közelítő számítást tesz lehetővé az alábbi 
matematikai nyelvre fordított formula: 

Jelmagyarázat:
VdiffLégmennyiség különbség (befúvás - elszívás) [m³/h]
pset Helyiségnyomás tartandó érték [Pa, kg/m*s²]
ρ Levegő sűrűsége (20 °C) = 1,2 kg/m³
A Helyiség tömítetlen felülete [m²]
μ Áramlási együttható (geometriától függő érték), 

éles peremű nyílások esetében: μ = 0,72

Példaként egy jól tömített helyiség– Helyiség tömítettség
A = 0,001 m²:
Ez annyit jelent, mint egy 1mm-es rés az ajtó alatt vagy
egy kb. 3,5cm átmérőjű lyuk.

Példaként egy tömített helyiség - 
Tömítetlen felület A = 0,015 m²:
Ez annyit jelent, mint egy 15mm-es rés az ajtó alatt vagy
egy kb. 14cm átmérőjű lyuk.

A fent említett értékek függetlenek a helyiség méretétől!
Ezen kalkuláció alapján hamar kiderül, hogy az első
példa esetében a légtechnikai rendszer minden kompo-
nensének szorosan együtt kell működnie, hogy ezen
csekély légmennyiség különbséget stabilan tudja tartani.
Egy nyomáscsökkenés a központi gépben éppolyan
zavart okoz, mint egy kedvezőtlen helyre épített szabályo-
zó. Komplex helyiségek esetében a soktényezős rend-
szer együttműködése még inkább precizitást igényel,
mert minden szabályozási változás zavaró tényezőként
hat. 

EASYLAB
Helyiségnyomás szabályozás
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Δp = ρ
2 × ( V

A × μ )²
ρ Levegő sűrűsége
V Légmennyiség különbség
A Helyiség tömítetlenségi

felület
μ Áramlási együttható

Vdiff = × A × μ × 3,600pset
ρ ⁄ 2

Vdiff = × 0,001 m² × 0,72 × 3,600 ≈ 16,7 m³/h25 Pa
0,6

Vdiff = × 0,015 m² × 0,72 × 3,600 ≈ 251 m³/h25 Pa
0,6
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EASYLAB
Helyiségnyomás szabályozás

Az EASYLAB szabályozás ilyen helyiségfunkció esetre 
is konfigurálható a helyiség menedzser funkcióval (RMF)
kijelölt szabályozón keresztül. Ez akkor is érvényes, ha az
aktív nyomásszabályozó nem része a helyiség mened-
zsernek.

Helyiségnyomás szabályozás átlátható kijelzéssel
Ideális esetben a helyiségnyomás szabályozás a BE-
LCD-01 kijelzővel együtt alkalmazandó. A kijelző az 
üzemi mód mellett az aktuális helyiségnyomás és a 
tartandó értékeket mutatja, és akusztikai illetve optikai
riasztással jelzi az előírt értékektől való nem megengedett
eltérést. 

Tervezési információk:
• A referencianyomás pontot minden esetben 

megfelelő közelségben kell kialakítani. Csak egy
megfelelően stabil referencia alapján tud az annak
függvényében működő rendszer megnyugtatóan
dolgozni. 

• A TROX javaslata szerint a nyomásszabályozásra
alkalmazott szabályozón legyen aktív a helyiség
menedzser funkció (RMF). 

• Nyomásszabályozás esetén a szabályozók
beépítési előírásait különösen be kell tartani. 

Az EASYLAB rendszer magában foglalja a lehetőséget,
hogy egy légmennyiség szabályozós rendszerből 
utólagosan is megbízható nyomásszabályozást 
csináljuk a szabályozók cseréje nélkül.  Ez esetben 
egy nyomáskülönbség távadóra van szükség valamint
helyiségnyomás szabályozásra kell a készüléket 
átkonfigurálni.

Kiegészítő helyiségnyomás szabályozás funkció

Átváltás túlnyomás és depresszió között pl. 
kórházak esetében (szeptikus, aszeptikus)
A TCU3 szabályozó esetében két, egymástól különböző
előírt helyiségnyomás-érték állítható be. A két érték
közötti átváltás történhet egy a digitális bemenetre 
csatlakoztatott kapcsoló segítségével vagy LonWorks®

interfészen keresztül.

Ajtónyitás érzékelő
Helyiségnyomás szabályozás kiegészítéseként az 
EASYLAB rendszer lehetőséget kínál ajtónyitás érzékelő
csatlakoztatására.
Ez az alábbi lehetőségeket foglalja magába:
• Szabályozás funkció optimalizálása
• Nyomásesés esetén jelentkező akusztikus riasztás

leállítása egy meghatározott időintervallum eltelte után
• Épületfelügyelet felé küldött riasztás leállítása egy

beállított időintervallum letelte után
Az ajtónyitás érzékelő alkalmazásának köszönhetően 
a riasztás nyitott ajtó esetében nem jelentkezik azonnal.
Csak ha az ajtó túl sokáig van nyitva jelentkezik opcioná-
lisan a riasztás

Jägermeister, Wolfenbüttel, Németország



Példa:
Helyiségnyomás szabályozás szabályozóval a
befúvó és elszívó ágban 

Alkalmazási terület: 
• Helyiségek, melyeknél biztonsági vagy építészeti 

okokból nyomásszabályozásra van szükség 
• A helyiségben lehet vegyifülke vagy egyéb helyi el-

szívás.
• A befúvó és elszívó ágban egy-egy EASYLAB 

légmennyiség szabályozó kerül
• A légmennyiség szabályozása a helyiséghőmérséklet

függvényében történik
• Nyomásváltás vagy egyéb nyomásértékek 

lehetségesek
• Integrált helyiségnyomás-felügyelet optikai és - igény

szerint- akusztikai riasztással lehetséges 

Rendszerfelépítés: 
A befúvó és elszívó szabályozó a csatlakozóval ellátott
kommunikációs kábelen (KL) keresztül kapcsolódik
össze. A helyiség menedzser funkciót az egyik 
szabályozón aktiválni kell.
A hőmérséklet-változás kijelzése azon a szabályozón 
történik, melyen az RMF funkció aktív.

Rendelési kulcs példák:

EASYLAB elszívott levegő szabályozó TVR szabályozótesten
TVR / 200 / ELAB / RE / Z / LAB
TVR elszívó szabályozótest az alábbi felszereltséggel:
24V AC tápfeszültség, mágnesszelep az automatikus nullpont 
kiegyenlítéshez, laboratóriumi helyiség menedzser funkció

Helyiség menedzser funkció (RMF) a befúvó vagy 
elszívó szabályozónál:
• Helyiség vezérlő panel kapcsolódási lehetősége
• A helyiség összes szabályozójának működési mód

vezérlése
• Helyiség paraméterek felügyelete, mint nyomás és 

légmennyiség
• Helyiség működési paraméterek a vezérlő panelen

keresztül
• Riasztások összefogása egy közös helyen

Tervezési információk:
Nyomásszabályozás esetén ajánlott a végrehajtó
szabályozón aktiválni a helyiség menedzser funkciót
(RMF, Laboroknál ez a befúvó szabályozó)

Csatlakozás az épületfelügyeleti rendszerhez:
Az épületfelügyeleti rendszerhez történő csatlakozáshoz
LonWorks® hálózaton keresztül EM-LON bővítő modul
alkalmazására van szükség:  
• Helyiségszabályozónál inaktiv RMF funkcióval

→ Lokális adatok átadási pontja
• Helyiségszabályozónál aktivált RMF funkcióval

→ Helyiség központi adatátadó pontja

EASYLAB befúvott levegő szabályozó TVR szabályozótesten
TVR / 200 / ELAB / PC / Z / LAB-RMF / RMF üzemi értékek
TVR szabályozótest nyomásszabályozásra az alábbi felszereltséggel:
24V AC tápfeszültség, mágnesszelep az automatikus nullpont 
kiegyenlítéshez, laboratóriumi helyiség menedzser funkció

Megjegyzés:
A helyiség menedzser funkció csak egy helyiség szabályozónál 
lehetséges
Rendelési kód magyarázata a 68. oldalon található

EASYLAB
Helyiségnyomás szabályozás − alkalmazási példák
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Végrehajtó helyiségnyomás
szabályozó

Kommunikációs vezeték (KL)

Összes befúvott
levegő:

Összes elszívott levegő:

Ajtó NYITVA Ajtó ZÁRVA

0 Pa

P

x = V különbség a helyiségnyomás szabályozáshoz
y = Korlátozott légmennyiségeltolás a nyomáskaszkádból

Helyiség Menedzser Funkció (RMF)

-10 Pa
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TCU-LON-II szabályozó

Alkalmazási területek
A TCU-LON-II elektromos szabályozók LonWorks®

infrastruktúrával rendelkező igényes szabályozási 
feladatra lettek tervezve. Kombinálhatók különböző
szabályozótestekkel: TVLK · TVRK (műanyagból PP)
vagy TVR · TVA · TVZ · TVT · TVJ (horganyzott acélból,
opcionálisan porszórt festéssel ellátva vagy 
rozsdamentes acélból).

A TCU-LON-II szabályozók felhasználhatók egyedi 
szabályozóként vagy rendszert alkotva. Az alábbi funkciók-
ra alkalmasak:
• Légmennyiség szabályozás és vegyifülkék felügyelete
• Helyiségegyensúly-szabályozás a befúvó és elszívó

szabályozóval
• Helyiségnyomás- vagy légcsatornanyomás szabályo-

zás mint kaszkádszabályozás stabil helyiségek esetén
• Légmennyiség eltolás külső nyomás- vagy hőmérséklet

szabályozásra

A szabályozót alapvetően tisztaterekben, kórházakban 
és laboratóriumokban történő felhasználásra tervezték.
De komfort-orientált helyiségekben (irodák, tárgyalók)
éppúgy kihasználhatók a sokrétű szabályozási 
lehetőségei.

Műszaki adatok
Az aktuális áramlási légmennyiséget a dinamikus
nyomáskülönbséget mérő membrán-nyomástávadó 
jele alapján a TCU-LON-II szabályozó számítja ki. 
A hosszú távú stabil mérés biztosítása érdekében a
szabályozó (alapkivitel esetén is) egy mágnesszeleppel
rendelkezik az időszakos nullpont-kiegyenlítés 
végrehajtására.
Alkalmazási helytől függően a szabályozó az aktuális és
parancsolt légmennyiség közötti eltérést folyamatosan
figyeli és maximum 3 másodpercen belül a légmennyisé-
get korrigálja. 

Az integrált LonWorks® interfész sokrétű adatcserét 
tesz lehetővé, többek között a teljes működési üzem a
hálózat-ra kerülhet. Ennek a lehetőségnek különösen
nehezen megközelíthető helyeken van jelentősége 
vagy interneten/modemen keresztül történő távirányítás
esetén.

Továbbá két digitális és egy relékapcsolat áll rendelke-
zésre, hogy a riasztások vagy egyéb speciális funkciók
hagyományos módon megoldhatók legyenek.
Analóg  légmennyiségadatok fogadása (0-10V DV ill. 
2-10V DC) más szabályozókról vagy elszívásokról a 
szabad analógbemeneten  (csak a befúvó/elszívó 
szabályozón) vagy TROX LON-WA5/B bővítőmodulon
keresztül történhet.

A TCU-LON-II szabályozó a projektre jellemző adatokkal
felprogramozva hagyják el a gyárat. Az egyedi működési
mód lehetőségek szükségessé teszik a szabályozók 
integrálását a felhasználási helyük hálózatába.
Ez gyorsan és egyszerűen véghezvihető LonWorks®

rendszerintegrátor, díjmentes beépülő modulok (plug-in)
alkalmazásával. 

TVLK

TVJ · TVT

TVR

TVZ · TVA

TVRK

TCU-LON-II

TCU-LON-II
Alkalmazási területek
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TCU-LON-II szabályozó kombinációja a különböző 
szabályozótestekkel
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TCU-LON-II
Funkció összefoglalás

Különbség az EASYLAB 
rendszerhez képest

A legnagyobb különbség az EASYLAB TCU 3
szabályozó és a TCU-LON-II szabályozó között,
hogy az utóbbi kifejezetten LON szabályozónak lett 
tervezve. Ez azt jelenti, hogy a szabályozó minden 
adatforgalma LON rendszeren keresztül történik, így 
az interneten vagy telefonon keresztül bárhonnan a 
világból hozzáférhető.

Ezen szabályozó rendszer kifejezetten akkor ajánlott, ha
a szabályozó hozzáférése nehézségekbe ütközik vagy
fontos, hogy a rendszer monitorozása és konfigurációja
távműködtetéssel megoldható legyen. 
Ezen okból kifolyólag beépülő programok (plug-in) 
állnak rendelkezésre, melyek magunkba foglalják a 
diagnosztika funkciót. A helyi hálózati címük ismeretében
hozzáférhetők, ezen típusú kommunikáció kínálja a lehető
legnagyobb flexibilitást. 

Egy helyi hálózat (LON) decentrális elhelyezkedésű, intel-
ligens, egymással kommunikálni tudó komponensekből
áll, melyek kielégítik a tervezési kívánalmakat.

A komponensek közötti információcsere egy világszerte
alkalmazott kapcsolaton keresztül történik szabványos
hálózati változók segítségével. Ennek érdekében minden
komponens kéteres kábellel csatlakozik egymáshoz,
mely csökkenti a szerelési ráfordításokat és a költségeket
a minimumra szorítja.

Az adatok, működési módok, riasztásjelzések cseréje 
a BUS rendszerrel összekapcsolt komponensek között
üzenetek formájában történik. Az elérési utak az üzembe
helyezéskor a rendszerintegrátoron keresztül lesznek
meghatározva egy szoftver segítségével az ún. “binding”
eljárás során. 

A TCU-LON-II alapú szabályozóegységek támogatják 
ezt a technológiát és egy rendszerben tudnak egymással
is illetve más gyártók termékeivel is kommunikálni. 
A LON interfész részletes leírása a beépülő szoftver
modulok (plug-in) műszaki termékismertetőjében 
található meg. 

A LonWorks® rendszer előnyei:
A LonWorks® szolgáltatást támogató szabványos 
hálózati változókat alkalmazó interfésznek köszönhetően
a kommunikáció más gyártók termékeivel illetve az
épületfelügyeleti rendszerrel megoldott.  Például számos
gyártó helyiségvezérlője csatlakoztatható  a rendszerre 
a LonWorks® interfészen keresztül. Nagyon kényelmes
megoldások valósíthatók meg így, például egy
érintőképernyős vezérlő panel alkalmazása, melyen
keresztül nemcsak az üzemmódok változtathatók, hanem 
leolvashatók aktuális értékek, riasztások. A szabad 
programozásnak köszönhetően egyedi felhasználói
igények is kielégíthetők.

A hálózaton elérhető rendszeradatokon kívül, melyek az
épületfelügyeleti rendszert szolgálják ki információval a
TCI-LON-II rendszer lehetővé teszi e teljes konfigurációt
LonWorks® hálózat használatával..

A átlátható beépülő modulok, melyek az aktuális értékek
kijelzéséről illetve átfogó működési módokról adnak 
tájékoztatást biztosítják, hogy minden időben a rendszer
teljes áttekintése elérhető legyen. 

A LonWorks® technológia legfontosabb előnyei:
• Egy központi helyről az összes szabályozó elérhető

és az aktuális üzemi paraméterek, parancsolt
értékek, konfigurációk leolvashatók. 

• TCU-LON-II szabályozó konfigurálása és diagnoszti-
kája szoftveres úton (hálózati menedzser és szabad
beépülő modulok (free plug-ins))

• Gyártófüggetlen standardizálás
• Csak szabványos hálózati változókat  (SNVT) 

alkalmaz

• Periférikus egységek direkt és egyszerű integrációja
a LonWorks® interfész alkalmazásával: épületfelü-
gyeleti rendszer (BMS), helyiség vezérlő panel,
mozgásérzékelők, bemeneti/kimeneti modulok stb.

• Riasztási forrástól függően a riasztási jel 
továbbadható. 

• A világon bárhonnan hozzáférhető karbantartás és
konfiguráció  – flexibilis, költséghatékony és gyors
(külön készülékre van szükség) 

• Riasztási jel továbbítása közvetlenül SMS-en 
(külön készülékre van szükség)



• TCU-LON-II szabályozó
A TCU-LON-II rendszer alapját a LonWorks® interfész-
szel rendelkező TCU-LON-II szabályozó képezi. A
különböző felhasználási területekre (vegyifülke szabá-
lyozás, befúvott légmennyiség szabályozás, elszívott
légmennyiség szabályozás, nyomásszabályozás) a
szabályozó különböző szoftverekkel kerül leszállításra,
melyek az alábbi TROX szabályozótestekkel kombinál-
hatók: TVLK · TVR · TVRK · TVT · TVJ · TVA · TVZ

• Üzemi feszültség 24 V AC
• Integrált membrán-nyomástávadóval automatikus

nullpont kiegyenlítéssel
• LonWorks® FT10 interfész
• 2 digitális bemenet az üzemmódok aktiválására vagy

egyéb funkciókra
• 1 digitális kimenet (átváltó relé) hagyományos 

riasztási jel továbbítására
• 1 analóg bemenet 0–10 V konfigurálható 

szabályozási görbével külső légmennyiség jel
fogadására (csak helyiségszabályozók esetén)

TCU-LON-II szabványos kezelőpanel
Vegyifülke szabályozás során az aktuális állapot
kijelzésére, az EN14175 szabványnak megfelelő
kezelőpanel áll rendelkezésre. 

• LED kijelző a  riasztás és aktív üzemi állapot Vmax
kijelzésére

• Akusztikai riasztás
• Áramellátási zavar kijelzés
• Gombok a riasztás jóváhagyására és Vmax

aktiválására
• Integrált LON bus csatlakozó
• Integrált LON üzembe helyezés gomb

• Beáramlási sebesség érzékelő (VS-TRD)
A VS-TRD érzékelő vegyifülke elszívásoknál változó
légmennyiség szabályozáskor kerül alkalmazásra a
beáramlási légsebesség meghatározása céljából. 

TCU-LON-II 
Komponensek és bővítési lehetőségek 
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• LON-WA5/B
• Jelátalakító elem LON és analóg rendszerek közötti

kommunikációhoz
• Szabványos légmennyiség szabályozók közvetlenül

csatlakoztathatók: Gruner, Belimo, Siemens, Sauter
• Sorkapocsfoglalások egyszerű alkalmazása és

működési mód átkapcsolások
• Átkapcsolás magasabb rendszerre
• Projektfüggő speciális megoldások 

• LON-WA5/B – TAG
• Légmennyiség összefogás és egyensúly
• Gyűjtőriasztások kijelzése
• Átkapcsolás magasabb rendszerre
• Projektspecifikus megoldások meglévő be- és

kimenő jelekkel

• Helyiségnyomás-érzékelő
Nyomásszabályozás funkcióra különféle 
nyomáskülönbség tartománnyal rendelkező 
érzékelők állnak rendelkezésre különböző 
kialakítási formában, akár bizonylatolható 
kivitelben.
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TCU-LON-II
Komponensek és bővítési lehetőségek 



LonWorks® egy decentrális elhelyezkedésű helyi hálózat,
mely intelligens, egymással kommunikálni tudó
komponensekből áll, melyek együttesen kielégítik a 
tervezési kívánalmakat. 

A TCU-LON-II alapú szabályozóegységek támogatják ezt
a technológiát és egy rendszerben tudnak egymással is
illetve más gyártók termékeivel is kommunikálni. 

A LonWorks® komponenseket tartalmazó hálózat tervezé-
se és üzembe helyezése általában egy rendszerintegrátor
által vagy az ő támogatásával történik. Az ő feladata a
hálózati topológia megtervezése és ennek megfelelő
komponensek kiválasztása (hidak, útválasztók,
jelismétlők).
Az egyes LonWorks® komponensek közötti információ-
csere egy világszerte alkalmazott BUS kapcsolaton
keresztül történik szabványos hálózati változók
segítségével. Elektromos oldalról minden egyes kompo-
nens kéteres kábellel csatlakozik egymáshoz. A mért
adatok, működési módok, riasztásjelzések cseréje a BUS
rendszerrel összekapcsolt komponensek között üzenetek
formájában történik.

Üzembe helyezéskor a rendszerintegrátor meghatározza
és virtuálisan összekapcsolja a szükséges adatáramlási
útvonalakat egy hálózati szoftver segítségével (pl. 
Echelon LonMaker). Ezen kapcsolatokat nevezik 
“binding”-nek. Ezáltal a hálózat minden komponense
(csomópont) egyértelmű utasítást kap, hogy a mért 
adatokat, üzemmód információkat, riasztásokat 
hova küldje honnan fogadja. 

A LonWorks® hálózat helyszíni üzembe helyezése 
során minden egyes hálózati elem saját címet kap
(domain-subnet-node) és a működési utakat (binding)
meghatározzák.
Ezzel biztosítható a komplett rendszer megfelelő
működéséhez szükséges adatcsere.

Ezt követően a vegyifülke szabályozók vagy helyiség
szabályozók gyári értékének ellenőrzése illetve 
konfigurálása következik. A TCU-LON-II szabályozó 
konfigurálását egy ún. TROX LNS beépülő modul 
végzi. A szabad elérésű LNS plug-in modul a hálózat-
menedzser-eszközbe (network management tool) 
integrálódva biztosítja a szabályozóhoz való hozzáférést.
A beépülő modulok angol nyelvű windows alapú felületek,
melyeken megtalálhatók az aktuális üzemi adatok, 
beállíthatók a működési paraméterek. Részletes 
használati utasítás a plug-in modulok használatához
angol és német nyelvű dokumentációban áll 
rendelkezésre.

TCU-LON-II
Hálózattervezés és üzembe helyezés
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Plug-in példa oldal: vegyifülke elszívó rendszer - aktuális értékek

Echelon LonMaker network management tool Plug-in példa oldal: valós idejű működési diagram
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Elektromos rendszer felépítés
• Tápfeszültség 24 V AC; külön igény szerint  230 V AC 
• Szabályozók összekötése szabad topológia szerint
• Maximum 20 elszívó szabályozó hálózatba kapcsolása

(vegyifülkék és helyiség elszívások), úgymint 
a befúvást biztosító szabályozók egy hálózati 
alszegmense (alhálózat) 

• További hálózati szegmensek csatlakoztathatók
útválasztók (router) alkalmazásával

• Hálózati elemek összekapcsolása szokványos hálózati
kábellel: UTB-flex 4PR AWG 26/7 Cat 5; alternatívaként
egyéb LonMark ajánlású kábelek is használhatók, mint
JY(St)Y 2x2x0,8
(itt csak a sodrott érpár alkalmazható)

• Hálózati szegmensenkénti maximális kábelhossz: 
500 m; hosszabb kábelek alkalmazása esetén 
jelismétlőre (repeater) van szükség 

• Vezeték lezárás egy szabad topológiájú hálózati 
szegmensen belül egyoldalú lezáróellenállással 
történik 

Hálózati topológia

Vezérlő panelek
• TCU-LON-II vegyifülke elszívás szabályozók 

kombinálhatók a szabványos TCU-LON-II vezérlő
panellel.

• Gyárilag szállított stekkeres kábel a kezelőpanelekhez
4m hosszban

• Rendelkezésre álló kábelhosszabbítás 5 m.

TCU-LON-II
Tervezési alapok

Átalakító az épületfelügyelet felé

² Függően az alkalmazott speciális funkcióktól alkalmazhatók a beépített digitális bemenetek.

Interfészek
Külső légmennyiség-értékek integrációja

¹ Nem alkalmas helyiséghőmérséklet- illetve helyiségnyomás szabályozásra.

LON-WA5/B és LON-WA5/B – TAG bővítő modulok alkalmazásával további változó légmennyiség vagy kapcsolók 
integrálhatók a LonWorks® hálózatba.

Lezáró
ellenállás

TCU TCU TCU TCU

TCU

TCU TCU

TCU TCU

Integrálva
Meglévő bemenetek a készüléken

Vegyifülke Befúvás / elszívás

Változó/állandó elszívás vagy befúvás LonWorks® adatponton keresztül – 16
Változó elszívás vagy befúvás 0–10 V DC jel szerint – 1¹
Konstans elszívás vagy befúvás kapcsolóról érkező jelre – max 2 db.

Lehetőségek Vegyifülke Befúvás / elszívás

Riasztási jel továbbítása potenciálmentes kapcsolóra 1 1
Változó/állandó elszívás vagy befúvás LonWorks® adatponton keresztül max. 2db.² max. 2db.²
Változó elszívás vagy befúvás 0–10 V DC jel szerint • •



Laboratóriumokban a vegyifülkékre speciális feladat
hárul, meg kell óvniuk a munkát végzők testi épségét,
egészségét. Három biztonsági cél van előtérben: 
1. Visszatartási kapacitás
2. Átöblítés
3. Fröccsenés- és szilánkvédelem
Az utolsó pontban rögzítetteket a vegyifülke kialakítása
biztosítja, az első két pontban meghatározott feladatok
biztosításában a légtechnikai szabályozásnak döntő
jelentősége van.

Vegyifülkék szabályozási koncepciója
Szabályozási koncepciók esetén standard üzemről -
szokták laboratóriumi üzemnek is nevezni - valamint 
speciális üzemről beszélhetünk. 

Standard üzem
Vegyifülke szabályozási rendszer szabványos működés
módján belül a TCU-LON-II az alábbi szabályozási 
stratégiákat támogatja: 
– Rögzített értékre történő szabályozás
– Kétpont szabályozás kapcsolókról érkező jel alapján 
– Változó légmennyiség szabályozás a beáramlási

levegő sebessége szerint

Speciális működési módok
Az alábbi speciális üzemmódok aktíválhatók, a standard
üzem alternatívájaként 
– Emelt légmennyiségű üzem pl.: vészkapcsolásnál 
– Csökkentett légmennyiségű üzem pl.: éjszakai 

gazdaságos üzem 
– Teljes lezárás rendszerleálláskor
– Nyitott állás
A speciális működési módok aktiválása történhet 
kapcsolón keresztül vagy épületfelügyeletről. Továbbá 
az emelt légmennyiségű üzem a vegyifülkén található
vezérlő panellel is aktiválható. 

TCU-LON-II vegyifülke vezérlő panel működési
módok
• Funkció felügyelet és kijelzés az EN14175 szerint
• Légmennyiség ellenőrzés és/vagy beáramló

levegő sebesség felügyelet
• Maximális ablaknyitás felügyelet
• Különböző szabályozási koncepciók támogatása: 

– Változó légmennyiség belépési-sebesség
érzékelő segítségével

– Kétpont szabályozás kapcsolókról érkező jel
alapján 

– Fix értékre történő szabályozás (egypont)
• Különböző üzemmódok támogatása: emelt 

légmennyiségű üzem, csökkentett légmennyiségű
üzem, teljes lezárás, teljes nyitás

• Működési mód megadható helyiség szabályozó
egységen vagy kapcsolókon és LonWorks®

hálózaton keresztül 
• Épületfelügyeletről ill. kapcsolóról érkező jel 

előnykapcsolás beállítása
• Mozgásézékelőről érkező jel fogadás
• Támogató sugár technológiával ellátott vegyifülke

alkalmazása
• Egyidejűségi tényezők figyelembe vétele
• Riasztás jelzés LonWorks® hálózaton keresztül 

és potenciálmentes kapcsolat
• Minden rendelkezésre álló adat kijelzése 

(lásd SNVT lista)

Vegyifülke vezérlő panel működési módok
A TCU-LON-II elszívás szabályozó kezelőpanelje 
tájékoztatást ad arról, hogy a vegyifülke biztonságosan
használható-e. A szabályozó felügyeli az áramló levegő
mennyiségét és/vagy a beáramló levegő sebességét 
és az aktuális értéket a kezelő panelen megjeleníti. 
A panelen ellenőrző fények, akusztikus riasztás, 
és különböző funkciókat aktiváló gombok találhatók. 

Kijelzők
– Légmennyiség O.K.
– Légmennyiség túl alacsony (légmennyiség

riasztás)
– Vegyifülke ablak maximális nyitás (500 mm)
– Emelt légmennyiségű üzem (Vmax) aktiválva
– Csökkentett légmennyiségű üzem (Vcsökkentett)

aktiválva
– Áramellátási zavar 

Akusztikai riasztás

Felhasználói módok
– Akusztikus riasztás nyugtázása
– Emelt légmennyiségű üzem (Vmax) aktiválása 
– LonWorks® hálózat üzembe helyezése 

(Neuron ID)
– LonWorks® hálózat csatlakozó aljzat

TCU-LON-II 
Vegyifülke szabályozás
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TVLK szabályozótest 
TCU-LON-II 
vegyifülke szabályozóval 
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Szabályozási stratégiák áttekintése

Standard üzemmód fix értékre történő szabályozással
Fixen beállított légmennyiséget állandó értéken tart.
A szabályozás érzékeli a légcsatornanyomás változását,
melyre gyorsan és precízen reagál. 

Tervezési információk:A rögzített értékre történő
szabályozás jelenti a legmagasabb üzemeltetési
költséget.

Standard üzemmód kétpont szabályozás
Azon vegyifülkék esetében, ahol az ablak pozíciójától
függően két elszívási légmennyiséget alkalmazunk 
beszélünk kétpont szabályozásról. Ennek érdekében 
a vegyifülke ablak állapotát két kapcsolóval felügyelik,
mely kapcsolók jelet adnak a vegyifülke szabályozónak
az aktuálisan tartandó légmennyiség szabályozására.
Kétpont szabályozás esetén a csökkentett légmennyiség
(V1) akkor lép föl, ha a vegyifülke ablaka zárt állapotban
van, a magasabb légmennyiség  (V2)  abban az esetben
lép föl, ha a vegyifülke ablaka nyitott állapotban van. 

Tervezési információk:
Kétpont szabályozáskor alkalmazott kapcsoló nem 
a szállítási program része. A TCU-LON-II vegyifülke
szabályozón található flip-flop reed kapcsolaton
keresztül csatlakoztathatók a kapcsolók a beépítés
helyszínén. A flip-flop kapcsolatok egy rövid 
impulzusra záródnak és csak a következő 
impulzusra nyitnak (pl.:  flip-flop reed kapcsolat) 

Változó légmennyiség szabályozás a beáramlási
levegő sebessége szerint
A változó légmennyiségre szabályozó rendszer alapja 
a beáramlási levegő sebessége, melynek mérése egy
bypass-on keresztül történik. Különösen alkalmazható
olyan vegyifülkéknél, ahol a függőleges mozgatású ablak
mellet vízszintesen nyitható ablak is van. A minden 
vegyifülke nyílást figyelembe vevő szabályozás a 
minimális és maximális légmennyiség tartományban 
a beáramlási sebességet állandó értéken tartja (ez 
általában 0,5m/s). Az aktuális üzemmódnak megfelelő
légmennyiség szabályozásnak köszönhetően ez az
üzemmód jelenti energetikai szempontból a 
legkedvezőbb megoldást. 

Ezen variáció különlegessége, hogy a beáramlási 
sebességet mérő érzékelő figyeli a vegyifülkében lévő
levegő hőmérsékletét, így a szabályozás, ha emelkedett
hőmérsékletet érzékel növeli a levegőmennyiséget, mely
elszállítja a meleg levegőt. Ezen érzékelő hőmérséklet-
kompenzációja természetesen független ettől a funkciótól.

Tervezési információk:
Ezen stratégia jelenti a leginkább energiatakarékos
megoldást és olyan vegyifülkék szabályozására is
alkalmas, melyek a függőleges és vízszintes nyitású
ablakkal is rendelkeznek. 

TCU-LON-II
Vegyifülke szabályozás
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A TCU-LON-II szabályozó panel kapcsolva a TROX válto-
zó légmennyiség szabályozóihoz:TVZ · TVA · TVJ · TVT ·
TVRK · TVR ellátja helyiségek változó légmennyiségű
befúvását és/vagy elszívását.

TVZ típusú légmennyiség szabályozó egység

A légmennyiség szabályozás a légcsatornanyomástól
függetlenül működik; ez azt jelenti, hogy a 
nyomásingado-zások nincsenek behatással az 
áramló levegő mennyi-ségére. A folyamatban a 
szabályozási idő megegyezik a labortechnikában 
alkalmazott gyors működésű szabályozókéval, tekintettel
arra, hogy a szabályozótest, a motor, a szabályozó 
algoritmus mind megegyezik a vegyifülkéknél 
alkalmazottal. A stabil helyiségegyensúly így 
biztosítható. Mióta a helyiségek légtömörsége - 
többek között tűzvédelmi okokból is - egyre jobb, 
ez különösen fontos. 

Az egyensúly érdekében a 16 vegyifülke, helyiség szabá-
lyozó, vagy egyéb helyi elszívások aktuális elszívási 
légmennyiség adatai egy kitüntetett helyiségszabályozóra
kerülnek a LonWorks® hálózaton keresztül. Ezen felül 
a hőmérséklet, helyiségnyomás és egyéb szabályozási
komponensek jele még akkor is, ha nem LonWorks®-
kompatibilisek egy analóg bemeneten integrálhatók a
rendszerbe.

Analóg jelként rendelkezésre álló légmennyiség értékek
vagy speciálisan projektspecifikus üzemmódok kiegészítő
kapcsolóról érkező jele a TROX adapter-modul 
LON WA5/B alkalmazásával realizálható. 

LonWorks® adapter modul LON-WA5/B

TCU-LON-II helyiség befúvó vagy elszívó 
szabályozó működési módok
• Helyiség egyensúly szabályozás

A helyiségegyensúlyhoz tartozó minimális teljes
elszívási légmennyiség felügyelete a helyiség 
konstans és változó elszívásainak figyelembe
vételével

• Helyiségnyomás-szabályozás
A helyiségre tervezett depresszió vagy túlnyomás
felügyelete a nyomástávadó által mért és az előírt
érték folyamatos összehasonlításával valamint a
szükséges légmennyiség-különbség követése 

• Helyiséghőmérséklet szabályozás légmennyiség-
eltolással és/vagy utófűtés vagy utóhűtés szabá-
lyozással 

• Egyidejűség szabályozás (teljes elszívott 
légmennyiség felügyelete és korlátozása)

• Működési mód megadható kapcsolókon vagy 
LonWorks® hálózaton keresztül, egyes 
szabályozók esetében a beállított értéktől 
való eltérés lehetősége

• Működési mód alapértékeinek prioritása az 
épületfelügyeleti rendszer (LonWorks®) és 
kapcsolókról érkező jel között 

• Riasztás jelzés LonWorks® hálózaton keresztül 
és potenciálmentes kapcsolat

• Analóg légmennyiség jel integrálása a 
helyiségegyensúly szabályozásba (Nem 
alkalmas helyiséghőmérséklet- illetve 
helyiségnyomás szabályozás esetén)

TCU-LON-II
Helyiség szabályozás
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Összes befúvott levegő:
Összes elszívott levegő:

Helyiség elszívás
Vegyifülke elszívás

X = V-különbség a befúvott levegővel szabályozva a depresszió 
biztosítására

X

t

Konstans elszívás
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Helyiségegyensúly szabályozás

Helyiségegyensúly-szabályozás  esetén egy master-slave
üzemmód megléte fontos feltétel.  A működés során a
helyiségben lévő elszívók (vegyifülkék, helyiség elszívás,
elszívott boxok, pontszerű elszívások) rendszerint meg-
határozzák  a befúvási légmennyiséget. A befúvott levegő
szabályozó érzékeli és összesíti a különböző elszívásokat
egy összes elszívott légmennyiség értékben, melyet 
egy meghatározott különbséggel követ. Ez a koncepció
biztosítja a DIN 1946 7 részben meghatározott 
nyomásviszonyokat. 

A stabil nyomásviszonyokat csak a befúvott és 
elszívott légmennyiség közötti abszolút különbség
garantálja.

Az abszolút különbség részesítendő előnyben, mint a
százalékos különbség, mert a százalékos különbség
esetén a különböző elszívás függvényében különböző
nyomáskülönbség értékek adódnak.  Ezen okból 
kifolyólag a TROX helyiség szabályozásnál a 
százalékos különbségre történő szabályozás nem 
támogatott. 

Helyiségnyomás szabályozás
A helyiség-egyensúly szabályozás egy módja a helyiség-
egyensúly szabályozás és nyomásszabályozás összekap-
csolása. Ebben az esetben az egyes elszívási térfo-
gatáramokat rögzítik és az értékeket a helyiség szabályo-
zóra küldik. A szükséges helyiség elszívást vagy befúvást
a helyiség szabályozó szabályozza. Ezután a helyiség-
nyomás aktuális értéke mint kaszkád kijelzésre kerül. 
A beállított nyomástól való eltérés a befúvott/elszívott 
légmennyiség-különbség változtatásával kerül 
kiegyenlítésre.

A tisztán nyomásszabályozással szemben ennek a 
rendszernek előnye, hogy a légmennyiség a helyiség-
egyensúly végett felügyelet alatt áll, ennek köszönhetően
változó nyitott felületek (ajtók) esetén is stabilan működik,
és a szabályozók extrém állása nem lép föl. Ez a filozófia
egy gyors légmennyiség illesztést tesz lehetővé pontos
helyiségnyomás-tartás mellett. Ellentétben a fix
különbséggel dolgozó rendszerrel nyitott ajtók esetén a
levegőáram megszüntethető anélkül, hogy diszkomfort
érzet alakulna ki. 

Átváltás túlnyomás ill. depresszió között egy kapcsolóval
és a rendszer konfigurálásával megoldható. 

A helyiségnyomásról további elméleti ismeretek 
a kiadvány 44 oldalán találhatók. 

Egyidejűség felügyelet és szabályozás
Gazdaságossági okokból nagyobb laboratóriumokban 
a helyiség-egyensúly mellett egyidejűségi tényezővel
számolnak. Ilyen esetekbe a változó légmennyiség
szabályozás kínálta előnyök teljes mértékben 
kihasználhatók.

Ezen elgondolás alapja, hogy egyidejűleg a vegyifülkék
egy kis csoportjánál van nyitva az ablak. A vegyifülkék
nagy részét zárt ablakkal veszi figyelembe. Az előny
abban áll, hogy a légcsatornák és a ventilátorok kisebb
keresztmetszetűek lehetnek. Az egyidejűség szabályozás
gyakorlati előnye labor felújításkor, hogy nagyszámú
vegyifülke dolgozhat csökkentett méretű vagy meglévő
légcsatorna hálózattal. 

Működés:
Egy helyiségre meghatározott maximális légmennyiség
nem kívánt átlépése esetén a TCO-LON-II szabályozó
érzékeli a jelenséget, és a vegyifülkénél automatikusan
csökkenti az elszívott levegő mennyiségét. A vezérlő
panelen megjelenő riasztás közli a felhasználóval, hogy
az egyidejűség-rendszer beavatkozott. Kiegészítésként
az egyidejűség riasztás jel LonWorks® hálózaton vagy
relén keresztül továbbítható az épületfelügyelet felé. 

Tervezési információk:
Az egyidejűség szabályozás csak akkor létezik, 
ha mind a vegyifülke szabályozás mind a helyiség
szabályozás TROX termékekkel valósul meg. 
Csak ez esetben kaphat a vegyifülke szabályozó
információt a légmennyiség csökkentésére, amikor
az egyidejűség-határ átlépésre került.

TCU-LON-II
Helyiség szabályozás
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TFM (TROX áramlás felügyelet)
TPM (TROX nyomás felügyelet)

Alkalmazási terület
A komplett szabályozási és felügyeleti rendszerek mellett
vannak olyan területek, ahol csak tisztán a légmennyiség,
beáramló levegő sebesség és/vagy helyiségnyomás
felügyelete történik. 
Bizonyos esetekben célszerű a szellőztetési funkció
felügyelete például vegyifülke elszívás vagy egyéb 
helyiség elszívások vagy befúvóforrások esetén.

Ezekre az esetekre lettek a TFM/TPM felügyeleti 
rendszerek kifejlesztve. A készülékek használhatók új
kiépítés illetve felújítás esetén is.  A működésük alapja
egy törölhetetlen algoritmus alapján dolgozó processzor,
mely a biztonsági funkciók felügyeletét végzi. 
A rendszeradatok egy áramkimaradás ellen védett
EEPROM memóriában tárolódnak.

A TFM készülék a befúvási vagy elszívási légmennyiség
értékét vagy a beáramlási sebességet felügyeli kielégítve
az EN 14175-2 vegyifülkékre vonatkozó előírásait.
A TPM típusú készülék lehetővé teszi nyomásszabályo-
zott területek felügyeletét.

Felhasználás szerint a vezérlő panel folyamatosan 
információt közöl az aktuális légmennyiségről illetve 
helyiségnyomásról. A vizuális riasztás mellett opcióként
akusztikai riasztást is indíthat. Potenciálmentes 
váltókapcsoló alkalmazásával a riasztás jel 
továbbítható az épületfelügyeleti rendszer felé. 

A felügyelő rendszer illesztése a kívánalmakhoz a
beépítés helyszínén üzembe helyezéskor történik. 

Variációk:
Három készüléktípust különböztetünk meg:

TFM-1:
Vegyifülke légmennyiség felügyelet integrált 
nyomásmérővel.
Légmennyiség meghatározás mérőszondával (készülék
része) vagy légmennyiség mérővel és belső távadóval
(külön rendelendő).

TFM-2:
Légmennyiség vagy vegyifülke beáramló levegő 
sebesség felügyelet analóg bemenő jel alapján
Aktuális légmennyiség mérés egy külső jel alapján, pl.:
egy meglévő légmennyiség szabályozóról vagy egy
opcionális beáramlási sebesség érzékelőről.

TPM:
Nyomásszabályozott helyiségek felügyelete
Mérés külső helyiségnyomás-érzékelőről érkező jel
alapján, pl.: egy meglévő helyiségnyomás érzékelőről
vagy mérőperemről.
A helyiségnyomás-távadó opcionális tétel.

TFM-1 monitor
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Felügyeleti értékek közlésére alkalmas kijelzők

A szabványos TFM-1 ill. TFM-2 kijelzők mutatják, hogy 
a felügyelt légmennyiség vagy beáramlási sebesség 
a megengedett értékhatárokon belül van. Ezen készülék
az EN 14175 előírásai szerint a vegyifülke használó 
biztonságát garantálja. Három LED található rajta, melyek
az aktuális működési módot mutatják. A jelzések az 
alábbiak lehetnek: normális üzem (zöld), túl magas 
légmennyiség (sárga), túl alacsony légsebesség ill.
maximális ablaknyitási pozíció (vörös), feszültség 
kimaradás (villogó vörös). Ha a légmennyiség túl 
alacsony akusztikai riasztás is indítható.
A gombok a riasztás nyugtázására és vegyifülke-világítás
kapcsolására szolgálnak.

A szabványos TPM készülékek jelzik, hogy a felügyelt
helyiségnyomás érték megfelelő-e.
Három LED-del rendelkezik, melyek az aktuális üzemi
állapotot jelölik. A jelzések a következők: helyiség-
nyomás a toleranciaértéken belül (zöld), helyiségnyomás
eltérés (sárga), kritikus helyiségnyomás eltérés (vörös),
feszültség kimaradás (villogó vörös). Az aktuális 
beállításnak megfelelően kiegészítő akusztikai riasztás
indulhat. A riasztás a készüléken található nyugtázó
gombbal kikapcsolható.

1. Riasztás kijelző, vörös 
Riasztás nyugtázó gomb

1. Riasztás kijelző, vörös 
Riasztás nyugtázó gomb

Standard kezelő panel TFM-1 vagy TFM-2

Standard kezelő panel TPM

Bővített kezelő panel
AF-1 típus

Alternatívaként az AF-1 bővített kezelő panel,
mely kiegészítő funkciókat  támogat, 
csatlakoztatható a TFM-1/TFM-2 panelekhez:
– Maximális ablaknyitás riasztás (500 mm)
– Szervizintervallum jelző
– Működési mód kijelzés Vmax és Vcsökkentett
– Ablakzáró szerkezet vezérlés
– Működési mód aktiválás Vmax/Vcsökkentett

2. Feszültség kimaradás kijelző, villogó vörös

3. Normális működés kijelző, zöld

4. Beállított  Vparancsolt átlépése, sárga 
Világítás kapcsoló gomb

5. Szerviz csatlakozó konfiguráláshoz (notebook)

2. Feszültség kimaradás kijelző, villogó vörös

3. Normális működés kijelző, zöld

4. Nyomásérték alsó határ átlépés, sárga 
Kapcsoló funkció gomb

5. Szerviz csatlakozó konfiguráláshoz (notebook)
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Felügyeleti rendszer konfigurálása

TROX-MConnect számítógépes programmal a
TFM/TPM konfigurálásához

A TFM/TPM felügyeleti rendszer illesztése a mindenkori
szituációhoz a beépítés helyén a TROX-MConnect 
program segítségével történik.

• Átlátható, menü-alapú felhasználóbarát felület
• Felügyelt értékek, riasztási módok és további funkciók

beállítása 
• Windows-alapú program 
• Felügyeleti rendszerhez kapcsolódás a szerviz- 

csatlakozón és TROX konfigurációs kábelen 
keresztül.

A szoftver minden windows operációs rendszerrel futó
notebookra vagy PC-re telepíthető, mely rendelkezik
soros porttal vagy USB/COM konverterrel. A kapcsolat 
a számítógép és a TFM/TPM felügyeleti egység között 
a TROX által szállított kommunikációs kábel segítségével
valósul meg. 

Minden adat rögzíthető vagy gyorsan könnyen 
kiolvasható. A konfigurációs folyamatban a légmennyiség
mértékegysége (l/s vagy m³/h) kiválasztható illetve a 
program nyelve német és angol nyelv közül választható. 
Egy setup program egyszerűsíti a telepítést.

A készüléktípus és az aktuális légmennyiség vagy 
helyiségnyomás kijelzése mellett az analóg bemeneti 
jel konfigurálása, a riasztási esetek meghatározása a 
diagnózis oldalon keresztül meghatározhatók valamint 
a riasztás pontos esetei lekérdezhetők. A készüléktípus
kiválasztása és konfigurálása után egy elektromos 
kapcsolási vázlat áll rendelkezésre, ahol minden 
fontos részlet látható.

A szükséges paraméterek, működési módok mentésével
majd betöltésével egy adatbázis hozható létre, mely 
megkönnyíti a dokumentálást és meggyorsítja az üzembe
helyezést. 

TROX-MConnect számítógépes program felügyeleti komponensek 
konfigurálására



TFM-1 készülék

Légmennyiség felügyelet integrált nyomástávadóval

Funkció összefoglalás
• A felügyelt nyomás mérése mérőperemmel, értékének

rögzítése a TFM-1 készülékbe integrált nyomás-
különbség-távadóval (nyomáskülönbség-felügyelet)

• Lehetséges alternatíva: 
Levegő térfogatáram mérés a VMLK típusú légmennyi-
ség mérővel (nem a szállítási program része) és a TFM
készülékbe integrált nyomáskülönbség-távadóval. 
A mért légmennyiség értékből az alábbi számítással 
V = C × √∆p, ahol C = készülékre jellemző állandó, 
a ∆p = nyomáskülönbség meghatározható.

• 2 konfigurálható felügyelt érték
• Mindkét felügyelt érték esetében az alábbi lehetőségek

választhatók a beállított maximális vagy minimális érték
átlépése esetén: 
– Késleltetett riasztás
– Akusztikai riasztás ideje vagy leállítása
– Jeltovábbítás relével: IGEN/NEM

• Felügyeleti funkció kikapcsolása, pl.: éjszakai üzem
során, választhatóan a kontakt NC (normál esetben
zárt) vagy NO (normál esetben nyitott).

• Feszültségkimaradás kijelzése a szériatartozék 
kondenzátorral (Goldcap) 

• Ablak pozíció felügyelet > 500 mm
– Optikai, illetve választhatóan akusztikai riasztással
– Ablak pozíció kapcsolón keresztül NC vagy NO 

kontakt
• Vegyifülke világítás vezérlő panelről
• Szerviz kijelzés beállítható időtartammal (csak bővített

AF-1 szabályozó panellel)
• Ablakzáró szerkezet irányítása (csak bővített AF-1

szabályozó panellel)
• Minden vegyifülke típushoz megfelelő

Műszaki adatok
• Üzemi feszültség 230 V AC
• Integrált membán-nyomástávadó 0–300 Pa mérési 

tartományra 
• 3 kapcsoló bemenet a speciális funkciókra
• 3 kapcsoló kimenet a riasztási jel továbbítására, 

vegyifülke világítás kapcsolására és egyéb speciális
funkciókra.

Készülék konfiguráció
A felügyeleti eszköz illesztése a mindenkori szituációhoz
a beépítés helyén a TROX-MConnect program
segítségével történik.

Szállítási terjedelem
TFM-1 készülék
Nyomáskülönbségmérő-perem
Szabványos szabályozó panel opcionálisan AF-1 bővített
szabályozó panel

Megrendelési kód
TROX TFM-1
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Ellenőrző rendszer

Riasztás jel az
épületfelügyeleti
rendszer felé Nyomáskülönbség-

mérő perem

230 V AC TFM-1

S1 S3S2

Nyomáskülönbség-mérő perem



Ellenőrző rendszer
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TFM-2-/TPM készülék

Légmennyiség/beáramlási sebesség felügyelet 
az analóg bemeneten érkező külső érzékelő jele
alapján. 

TFM-2 funkció összefoglalás
• Légmennyiség felügyelet egy a felhasználási helyen

lévő szabályozó kimeneti jele alapján 
– A feszültség jelből a nyomáskülönbség érték 

meghatározható, a mért légmennyiség számítási
képletéből V = C × √∆p, a TFM-2 esetében 
C = készülékre jellemző állandó 
a ∆p = nyomáskülönbség érték 

– A feszültség jel közvetlenül a felügyelt légmennyi-
séget jelenti

• Alternatíva: beáramlási sebesség felügyelet egy
opcionális légsebesség érzékelő elektromos kimeneti
jele alapján

• Elektromos jel csatlakoztatási lehetőség az analóg
bemeneti ponton (0–10 V DC) konfigurálható 
karakterisztikával

• 2 konfigurálható felügyelt érték
• Mindkét felügyelt érték esetében az alábbi lehetőségek

választhatók a beállított maximális vagy minimális érték
átlépése esetén: 
– Késleltetett riasztás
– Akusztikai riasztás ideje vagy leállítása
– Jeltovábbítás relével: IGEN/NEM

• Felügyeleti funkció kikapcsolása, pl.: éjszakai üzem
során, választhatóan a kontakt NC (normál esetben
zárt) vagy NO (normál esetben nyitott).

• Feszültségkimaradás kijelzése a szériatartozék 
kondenzátorral (Goldcap) 

• Ablak pozíció felügyelet > 500mm
– Optikai, illetve választhatóan akusztikai riasztással
– Ablak pozíció kapcsolón keresztül NC vagy NO 

kontakt
• Vegyifülke világítás vezérlő panelről
• Szerviz kijelzés beállítható időtartammal (csak bővített

AF-1 szabályozó panellel)
• Ablakzáró szerkezet irányítása (csak bővített AF-1

szabályozó panellel)
• Minden vegyifülke típushoz megfelelő
• TFM-2 opcionálisan szabványos vezérlő panellel vagy

bővített AF-1 típusú panellel 

Műszaki adatok
• Üzemi feszültség 24 V AC
• Analóg bemeneti jel 0–10 V DC bemenő jelre 

konfigurálható karakterisztikával külső érzékelők 
egyszerű alkalmazásához

• 3 kapcsoló bemenet a speciális funkciókra
• 3 kapcsoló kimenet a riasztási jel továbbítására, 

vegyifülke világítás kapcsolására (TFM-2) és egyéb
speciális funkciókra

Készülék konfiguráció
A felügyeleti eszköz illesztése a mindenkori szituációhoz
a beépítés helyén a TROX-MConnect program
segítségével történik.

Szállítási terjedelem
TFM-2/TPM készülék
Szabványos vezérlő panel TFM-2 és TPM előlappal
Opcionálisan bővített AF-1 vezérlő panel 
(csak TFM-2 esetén)

Megrendelési kód
TROX TFM-2
TROX TPM

Áramlási
mennyiség
szabályozó

Riasztás jel az
épületfelügyeleti
rendszer felé

Aktuális levegő térfogatáram

24 V AC TFM-2

Váltókapcsoló
nappal/éjszaka

S1 S3S2



Sárga riasztás

Megengedett 
tartomány 
(tűrési tartomány)

Vörös riasztás

Vörös riasztás

Megengedett 
tartomány 
(tűrési tartomány)

Sárga riasztás

Felső határ
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Ellenőrző rendszer

TFM-2/TPM készülék

Helyiségnyomás felügyelet

TPM funkció összefoglalás
• Nyomásmérés külső mérőponton

– Helyiségnyomás integrálása analóg bemeneti jelként
(0–10 V DC) 

– A különböző nyomástávadók karakterisztikája 
konfigurálható 

• 2 konfigurálható felügyelt érték
• Mindkét felügyelt érték esetében az alábbi lehetőségek

választhatók a beállított maximális vagy minimális érték
átlépése esetén: 
– Késleltetett riasztás
– Akusztikai riasztás ideje vagy leállítása
– Jeltovábbítás relével: IGEN/NEM

• Felügyeleti funkció kikapcsolása pl.: ajtónyitás érzékelő
jelére, alternatívaként NC vagy NO kontakttal

• Átváltás két felügyelt nyomásérték között, alter-
natívaként NC vagy NO kontakttal

• Meghatározható riasztási késleltetés “NYITOTT AJTÓ”
esetén

• Feszültségkimaradás kijelzése a szériatartozék 
kondenzátorral (Goldcap) 

Befúvott levegő
szabályozó

Elszívott levegő 
szabályozó

S1 Kapcsoló a tartandó nyomáskülönbség érték átváltásához vagy a felügyeleti funkció kikapcsolásához

TPM vezérlő panel

Referencia
helyiség

Helyiségnyomás-
távadó

TPM

Alsó határ

Felső határ

Alsó határ

0

–25



Milyen építészeti adottsága van a helyiségnek?
• Kihasznált laborterület m²
• Légtömörség és/vagy levegőszökési pontok 

száma/ajtók száma a helyiségben?
• Függesztett álmennyezet / nyomott álmennyezet?

Milyen légcsereszám valósítható meg?
Működő laboratóriumra vonatkozóan a DIN 1946 szab-
vány 7. rész (1992 Június) 25 m³/h légmennyiséget
ajánl hasznos m² -ként. A szabvány a 25 m³/h/m² lég-
mennyiséget a következő bontásban ajánlja:  10 m³/h
a 25 m³/h légmennyiségből mennyezet közeli alap 
elszívásként, 2,5 m³/h padlóközeli elszívásként. 
Ezen ajánlott légmennyiséggel egy 3m belmagasságú
laborban 8-szoros légcserét lehet biztosítani óránként. 

Kisebb légcsereszámmal is lehet dolgozni amennyiben 
a technológus úgy dönt; ugyanúgy alkalmazható változó
légcsereszám a labor helyiségben és az iroda helyi-
ségben átváltással. Ilyen esetekben a technológus 
illetve felelős vezető dolga meghatározni a minimális
légcsereszámot. 

Nyomott vagy szívott legyen a labor?
• Laboratóriumok esetén általában az elszívott levegőt

határozzák meg (elszívás-vezérelt rendszer)
• Tisztaterek esetében általában a befúvott levegő

mennyiségét határozzák meg (befúvás-vezérelt rdsz.)

Technológiai elszívások a helyiségben
Milyen elszívók vannak a helyiségben?
• Hogyan veszik figyelembe a helyi elszívások légmennyi-

ségeit a helyiségegyensúly tekintetében?
• Rendelkezésre áll a szabályozókon megfelelő számú

bemenet a helyi elszívások jelének fogadására?
• Lehetséges elszívók változó vagy kapcsolható 

légmennyiséggel működnek: 
vegyifülkék, elszívott tárolók, elektromosan kapcsolható
pontszerű elszívások, elszívóernyők az asztalok fölött,
vagy tűzhelyek forró gázokkal

• Az állandó fogyasztók miként lesznek figyelembe véve
a helyiségegyensúly szempontjából?
– Hosszú idejű, konstans  elszívások a helyiség 

konfigurálása során lesznek figyelembe véve
– A légmennyiségek analóg jel alapján/LON 

változókkal lesznek figyelembe véve 
a) Aktuális légmennyiség érték közvetlen jelzése 
b) Légmennyiség mérése mérőeszközök

segítségével pl.: TROX VMRK típusú légmennyi-
ségmérő 

• A változó vagy kapcsolható fogyasztók miként lesznek
figyelembe véve a helyiségegyensúly szempontjából?
– Kapcsolón keresztül érkező jelre lesz a konstans 

légmennyiségű fogyasztó figyelembe véve 
– A változó légmennyiségek analóg jel alapján/LON

változókkal lesznek figyelembe véve 
a) Aktuális légmennyiség érték közvetlen jelzése 
b) Légmennyiség mérése mérőeszközök

segítségével pl.: TROX VMRK típusú légmennyi-
ségmérő

• Lehetséges 24 órás állandó elszívások a következők: 
Alsó szekrény elszívás, kémiai illetve üvegszekrény 
elszívás valamint nehéz gázok padlóközeli elszívása

Hogyan történik a helyiség elszívás?
A légtechnikai rendszer méretezésekor az elszívásnak
biztosítani kell a speciális igényeket a veszélyes anyagok
elszállítására, azon kísérletekre is érvényesen, melyek
nem végezhetők vegyifülkékben. Különbséget kell
tennünk a célzott pontszerű elszívás (pl. egy gépnél) és 
a labor általános, a mérgező anyagok felhalmozódását
megakadályozó (mennyezeti) elszívás között.

• A teljes helyiség elszívás csak  a vegyifülkéken 
keresztül valósítható meg vagy kerülnek elhelyezésre
további szabályozók a mennyezeti illetve a padlóközeli
elszívásba is? 

Tervezési kritériumok
Tervezési kritériumok a helyiségek vonatkozásában
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Hogyan történik a frisslevegő befúvás?
Erre vonatkozóan a DIN 1946, 7. rész a következő
ajánlást teszi:
A légtechnikai rendszer által befúvott levegő 100%-
ban firsslevegő legyen. A laboratóriumok légtechnikai
rendszerébe szűrőket kell elhelyezni, hogy a levegő
portartalmát megfelelően alacsony értéken lehessen
tartani. 
Hogy elkerülhető legyen a laboratórium különböző
szomszédos helyiségeiben a szennyezett levegő
átáramlás a befúvott levegő mennyiségének kisebb-
nek kell lennie, mint az elszívott levegő mennyisége,
abban az esetben is, amikor változó légmennyiségű
elszívás üzemel. 

• Az elszívás terven állandó vagy változó légmennyiségű
befúvás szerepel?

• Hogyan kerül a frisslevegő befúvásra a helyiségben?
A laboratóriumban a levegő áramlása a légtechnikai
befúvók elhelyezkedésétől és fajtájától függ. Amennyi-
ben nem a légszennyező pontokon van a szennyezett
levegő elszívása a befúvás csak felhígíthatja a 
szennyezett levegőt. Ezért a befúvásnak fontos 
szerepe van abban, hogy a kevert levegővel 
megakadályozható legyen a veszélyes gázok 
magas koncentrációjának kialakulása. Annak 
érdekében, hogy a vegyifülkék előtt a turbulens 
áramlású levegőnek köszönhetően mérgező anyagok
ne tudjanak kiszökni megfelelő befúvókat kell tervezni. 
A TROX a következő megfelelő típusokat ajánlja: 
PROCONDIF, PCDQ és PCDR, NIDLAB, DLQL 
mennyezeti anemosztát.

Helyiségek akusztikai követelményei
A DIN 1946 szabvány 7. rész szerint a légtechnikai
rendszer zaja beleértve a vegyifülkéket is nem 
haladhatja meg az  52 dB(A) hangteljesítményszintet.
Milyen helyiség zajszint a cél? Tekintettel arra, hogy a labor-
helyiségek időnként mint irodahelyiségek funkcionálnak,
melyek  esetében a DIN maximum 42 dB(A) hangnyomás-
szintet  határoz meg, ezt célszerű figyelembe venni.

Légmennyiség szabályozás
• Milyen átszellőztetésre van szükség? 
• Ha a helyiség nagy nyílásokkal rendelkezik (levegő

szökési pont), nagy légmennyiség-különbséggel kell
számolni;Ökölszabály: nem jó tömítettségű laboratóriu-
mok esetében a légmennyiség-különbség 5 m³/h 
hasznos labor m² -ként; ajtónként 70 m³/h légmennyi-
séget kell figyelembe venni. 

• Jó tömítettségű helyiség esetén célszerű helyiség-
nyomás szabályozást alkalmazni.

Helyiségnyomás szabályozás
• Nyomásszabályozott helyiségeknek megfelelően 

tömítettnek kell lenniük, hogy a nyomáskülönbség 
kialakulhasson.

• Nyomásszabályozott helyiségek esetében a szivárgó
felületek függvényében egy meghatározott szivárgó
légmennyiséggel számolni kell (lásd EASYLAB-helyi-
ségnyomás szabályozás fejezet ); -20 Pa helyiség-
nyomás esetén, a teljes elszívott légmennyiség kb.
10%-át célszerű mint szivárgó levegő figyelembe 
venni; ez megfelel ≥ 0,005 m² szivárgó felületnek, 
ami megfelel egy ajtó alatt ≥ 0,5 cm résnek.

• A helyiségnyomás szabályozáshoz szükséges 
egy megfelelően stabil referenciapont mérése; 
a referenciahelyiségben folyamatos stabil nyomásra 
van szükség; ha a referencianyomást gyűrűvel vesszük
figyelembe a megfelelő keresztmetszetről gondoskodni kell. 

• Két nyomásértéket kell tartani (szeptikus/aszeptikus)?

Milyen speciális funkciója van a helyiségnek?
• Kell-e a helyiség alapadatait központosítva kijelezni? 

– Központi működési mód beállítás (pl. nappal/éjszaka)
– Légmennyiség-különbség a hőmérséklet 

függvényében vagy légcsereszám változtatása
– Milyen jeleket kell továbbítani (LON, analóg jelek,

kapcsolókról érkező jelek)?
• Egyidejűség-felügyelet/egyidejűség-szabályozás?

Amennyiben a helyiség teljes elszívott légmennyi-
ségének felügyelete/szabályozása szükséges, mind 
az el-szívott levegő szabályozó, mind a befúvott levegő
szabályozó a megfelelő LABCONTROL szabályozással
kell felszerelve legyen. 

Tervezési kritériumok
Tervezési kritériumok a helyiségek vonatkozásában

PROCONDIF PCDR

PROCONDIF PCQD



Légmennyiség szabályozók kialakítása
• Vegyifülkék kémiai szerekkel erősen szennyezett

levegő elszívására: 
műanyagból készült TROX TVLK vagy TVRK típusú
alkalmazása agresszív közegekkel szemben.

• Vegyifülkék gyengén szennyezett levegő elszívására: 
TROX TVR rozsdamentes acélból készült vagy hor-
ganyzott acél szabályozó alkalmazása.

• Vegyifülkék és helyiség elszívás közös légcsatornájá-
ban elhelyezett szabályozó: műanyag kialakítású TVRK
típusú szabályozó alkalmazása

• Helyiség elszívás a vegyifülkéktől elválasztott módon: 
lehetséges szabályozók horganyzott acélból, vagy 
horganyzott acél ház porszórt festéssel, esetleg
rozsdamentes acélból

• Szabályozók csatlakozási módja? 
Karimás vagy légcsatorna csatlakozós kivitel.

• Szabad rááramlási hosszt figyelembe kell venni
– Kör keresztmetszetű szabályozó esetében: legalább

1,5*D, ideális 5*D
– Négyszög keresztmetszetű szabályozó esetében:

legalább 1,5*B, ideális 5*B
– TVLK típus esetén: nincs minimális követelmény 

Szabályozók szabályozási tartománya
Kiválasztás során a névleges légmennyiség (VNévl) 
30-70%-a az ideális szabályozási tartomány.

Felügyeleti rendszer
A vegyifülkék felügyeleti és szabályozási rendszere egy
működési egységet képez. Ezért a vegyifülkék külön
felügyeleti rendszer nélkül is megrendelhetők. 

Szabályozási komponenesek tápellátása
• Van-e kiépítve 24V-os feszültségű hálózat a beépítés

helyszínén?
• A beépítés helyszínén a transzformátorokat és a

vezetékeket a szabályozók teljesítményigényének 
megfelelően kell méretezni!

• Tápellátást biztosító kábelek nem futhatnak a 
kommunikációs kábelekkel együtt. 

Az elektromos szabályozók elhelyezhetőségét a
légcsatorna tervezésekor figyelembe kell venni
Az elektronikus szabályozók mindegyike matricával van
ellátva, melyen a lehetséges beépítési helyzetek láthatók. 

Milyen speciális üzemmódot kell a szabályozónak
kielégíteni?
• Csökkentett üzemmód (éjszakai gazdaságos üzem) /

emelt légmennyiségű üzemmód (speciális esetben,
vészszellőzéskor) / teljes lezárás?

• Miként kell a speciális üzemmódot kijelezni? 
LonWorks®, kapcsolókkal stb.

• Van-e prioritás a helyi kapcsolók és az 
épületfelügyeleti rendszer között?

Milyen adatkommunikációs interfészekkel 
rendelkezzen a szabályozó?
• Üzemi értékek, riasztások - egyedi vagy gyűjtő 

riasztás ...?
• Megvalósítható legyen-e a kommunikáció LonWorks®

hálózaton vagy analóg jelen vagy kapcsolókon 
keresztül? 

• Szükséges-e az üzemi paraméterek vizuális kijelzése? 
• Legyen a vizuális kijelzés és működtetés helyi vagy

zónás jellegű a helyiség vezérlő panel vagy érintőpanel
alkalmazásával? 

Szabályozási koncepciók vegyifülke szabályozáshoz
• Milyen szabályozási módra van igény? 

Beáramlási sebesség érzékelő, vegyifülkeablak pozíció
érzékelő, 2 vagy 3 kapcsolási magasság, vagy 
konstans légmennyiségre történő szabályozás.

• Milyen speciális üzemmódok legyenek aktiválhatók 
a vezérlő panelen?

• Van-e igény a speciális funkciókra?  
Támogató sugár technológia, elszívott levegő mosó,
mozgásérzékelő, automatikus ablakzáró mechanizmus,
vegyifülke világítás stb.

Tervezési kritériumok
Tervezési kritériumok a szabályozási komponensek vonatkozásában
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TVR TVLK



TROX segítség a projekt lebonyolítása során
• Rendszer bemutató a TROX demonstrációs 

laboratóriumában
• Műszaki segítségnyújtás helyiség egyensúly számítás
• Kábelezési terv elkészítése
• Elektromos és légtechnikai szempontból 

ellenőrzött termékek szállítása
• Üzembe helyezés és karbantartás
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Ki végezheti az üzembe helyezést? 
TROX, rendszerintegrátor, valaki más? 

Milyen feladatokat kell végrehajtani az üzembe 
helyezés során?
• Légmennyiség szabályozó helyes beépítésének

vizsgálata
• Elektromos (ill. pneumatikus) kapcsolódási pontok

vizsgálata.
• A szállítási terjedelem szerinti változó légmennyiség

szabályozók működési ellenőrzése, mely a motor és
nyomástávadó vizsgálatát is magába foglalja

• Beállítás és beszabályozás a megadott szabályozási
paramétereknek megfelelően

• Paraméterek állítása szabályozási szituációhoz
• Minden szabályozási kör ellenőrzése tekintettel 

a légmennyiségre és beáramlási sebességre 
• Speciális funkciók ellenőrzése (Vállandó-kapcsolók,

riasztás nyugtázás, nappali/éjszakai üzem)
• Kapcsolódó szabályozási körök ellenőrzése (helyiség-

egyensúly) valamint vegyifülkék optikai és akusztikai
riasztása

• Ellenőrzési lista készítés

Minden, az üzembe helyezést megelőző feladat 
teljesítve?
A tisztázás végett vannak speciális üzembe helyezési
listák, melyek a legfontosabb pontokat tartalmazzák:
• A laborhelyiség teljesen elkészült, a nyílások és 

nyílászárók le vannak zárva?
• Működik a szellőztető rendszer, készen állnak a 

ventilátorok, a tűzvédelmi csappantyúk nyitva vannak?
• Minden szabályozó légtechnikailag megfelelően van

beépítve?
• Minden szabályozó elektromosan be van kötve 

a kapcsolási előírásoknak megfelelően?
• Biztosítva van a szabályozókhoz való hozzáférés 

a szakemberek számára?

Szabályozási komponensek karbantartása
• Ki végezheti a karbantartást?

– TROX
– Labortechnikai berendezések gyártója
– Valaki más

• Mit kell ellenőrizni?
• Milyen időközönként kell a karbantartást elvégezni?
• Mit kell dokumentálni? 

Tervezési kritériumok
Üzembe helyezési és karbantartási kritériumok

Légmennyiség szabályozók gyártása, ellenőrzése és jusztírozása a TROX
gyárában 

EASYLAB szabályozó üzembe helyezése
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Általános alapismeretek a megrendelési kóddal 
kapcsolatban
A TROX légmennyiség szabályozók a szabályozótestből
és az arra szerelt elektromos szabályozó automatikából
állnak. Rendeléskor mindkét komponenst és azok
paramétereit pontosan  meg kell határozni. Ezért 
a megrendelési kulcs két fő részből áll:

A megrendelési kulcs első része a szabályozótestet
határozza meg
– Szabályozótest típusjele 
– Szabályozótest kivitele (speciális anyagból készült 

konstrukció)
– Szabályozótest csatlakozási mérete
– Szabályozótest esetleges tartozékai

A megrendelési kulcs második része a szabályozó
elektronikát határozza meg: 
– Elektromos szabályozó egység (modul)
– Esetleges bővítő tartozékok
– Készülék funkció/modul működési módja
– Készülék üzemmód működési értékek/működési mód

Megrendelési kulcs első rész
Szabályozótest

Szabályozótest megrendelési példák:

TVLK - FL / 250-0 / GK /...
TVLK, műanyag szabályozó PP, Ø 250 mm, karimával és ellenkarimával

TVRK / 160 /...
TVRK, műanyag szabályozó PP, Ø 160 mm

TVR / 200 /...
TVR, horganyzott acél konstrukció, Ø 200 mm

TVRD -FL / 160 /...
TVR, horganyzott acél konstrukció, Ø 160 mm, akusztikai burkolattal 
és karimával

TVR - A2 - FL / 315 / G2 /...
TVR, rozsdamentes acél konstrukció, Ø 315 mm, karimával és 
ellenkarimával

TVA / 250 / D1 /...
TVA, horganyzott acél konstrukció, Ø 250 mm, ajakos tömítéssel

TVTD / 400 x 200 /...
TVT, horganyzott acél konstrukció, 400 x 200 mm, akusztikai burkolattal

Megjegyzés:
Ezek a példák nem komplett megrendelési kulcsok, csak a szabályozó-
testet jelölik, az elektromos szabályozó komponens nincs meghatározva!

Szabályozótest
A következőkben a különböző szabályozótesteket soroljuk fel: 
TVLK és TVRK típusok műanyagból készült szabályozótestek,  TVR · TVA · TVZ · TVT · TVJ típusok horganyzott 
acélból készült szabályozótestek.

Kialakítás:
Speciális szabályozótest kialakítások, pl.: kiegészítő hangelnyelő burkolat (D), mindkét oldali karima (FL), porszórt 
festés (P1) vagy rozsdamentes acél kivitel (A2) határozhatók meg itt. Nem mindegyik kialakítás kombinálható 
mindegyik szabályozótesttel.

Méretek:
Mindegyik szabályozó különböző légmennyiség tartományok szabályozására és különböző méretekben rendelhető.

Tartozékok:
Szabályozótestek lehetséges tartozékainak meghatározása, mint például csatlakozó karima (GK vagy G2) vagy 
ajakos tömítés (D1 vagy D2). Nem mindegyik tartozék kombinálható mindegyik szabályozótesttel.

Befúvó egység / Elektromos 
szabályozó egység

Szabályozótest kialakítás /Méretek/ Tartozékok

Az egyes szabályozótípusok komplett kialakítási leírása és az alkalmazható tartozékok a készülékek
mindenkor érvényes műszaki termékismertetőjében találhatók meg. 
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Megrendelési kód
EASYLAB

Megrendelési kód második része
EASYLAB elektromos szabályozóelem:

Modul:
A modul meghatározza az elektromos szabályozóelem gyártóját, típusát. Az EASYLAB rendszer mellett 
(modulmeghatározás ELAB) a TROX további szabályozórendszereit is ajánljuk, melyek a modul tulajdonságainak 
függvényében a légmennyiség szabályozás különböző területeit fedik le. 

Készülék funkció:
Egy EASYLAB elektromos szabályozó különböző szabályozási funkciókat hajthat végre. A megrendelési kulcs ezen 
része konkrétan meghatározza, hogy a szabályozó frisslevegő befúvásra (RS), vagy elhasznált levegő elszívásra (RE),
nyomásszabályozásra (PC) vagy (FH-xxx) speciális érzékelővel vegyifülke szabályozásra alkalmazható.

Modul bővítési lehetőségek:
Az EASYLAB modulok különböző, egymástól függetlenül alkalmazható bővítőmodullal láthatók el, úgymint EM-TRF
transzformátor a tápellátáshoz (T), szünetmentes áramforrás (U), automatikus nullpont kiegyenlítés (Z), LonWorks®

interfész (L), vagy világítás csatlakozó aljzat (S). A rendelési kulcs ezen része meghatározza, hogy ezen kiegészítő
modulok közül melyik kapjon helyet a szabályozó egységben. Némely bővítőmodul csak bizonyos készülékfunkció
esetén alkalmazható.

Kiegészítő funkció:
Az EASYLAB befúvó és elszívó szabályozók kiegészítő funkciója lehet a helyiség menedzser funkció (RMF) és a 
megkülönböztetés a labortechnikai vagy tisztatéri alkalmazás között.

Működési értékek:
A készülékek alapvető működési paramétereit a gyárban állítják be. A szükséges alapvető működési értékek száma 
a készülék funkciótól és a kiegészítő funkcióktól függ.

Elektromos szabályozási komponens rendelési példák:

../ ELAB / FH-VS / TZS / 300 / 1200
EASYLAB vegyifülke elszívás szabályozó gyorsműködésű motorral,
levegő beáramlási sebesség érzékelővel, bővítő modulok: 
tápfeszültség 230 V AC, automatikus nullpont kiegyenlítés, 
világítás csatlakozó aljzat, és Vmin = 300 m³/h és Vmax = 1,200 m³/h

../ ELAB / RE / Z / LAB
EASYLAB laborhelyiség általános elszívás szabályozó gyorsműködésű
motorral, bővítőmodul: automatikus nullpont kiegyenlítés, tápfeszültség
24 V AC

../ ELAB / RS / TL / LAB-RMF / 2000 / 1500 / 2500 / 100 / 100 / 200
EASYLAB laborhelyiség általános elszívás szabályozó gyorsműködésű
motorral, bővítőmodul: tápfeszültség 230 V AC,  LonWorks® interfész
bővítő elem és aktivált helyiség menedzser funkció

Megjegyzés:
Ezek a példák nem komplett megrendelési kulcsok, csak az 
elektromos szabályozó elemet jelölik, a szabályozótest nincs 
meghatározva!

Modul /Készülék 
funkció/ Modul bővítési

lehetőségek /Kiegészítő
funkciók/ Működési

értékek



EASYLAB vegyifülke szabályozó megrendelési példák

TVLK-FL / 250-0 / GK / ELAB / FH-VS / TZS / 300 / 1200
TVLK szabályozótest műanyagból PP, Ø 250 mm, karimával és 
ellenkarimával 
EASYLAB modul gyorsműködésű motorral, vegyifülke szabályozáshoz,
levegő beáramlási sebesség érzékelővel, bővítő modulok: tápfeszültség
230 V AC és automatikus nullpont kiegyenlítés valamint világítás 
csatlakozó aljzat 
Működési értékek: Vmin = 300 m³/h és Vmax = 1,200 m³/h

TVRK / 160 / ELAB / FH-DS / UL / 200 / 600
TVR szabályozótest műanyagból PP, Ø 160 mm
EASYLAB modul gyorsműködésű motorral, vegyifülke ablak pozíció
érzékelővel 
Lineáris szabályozási stratégia
Bővítők: tápfeszültség230 V AC szünetmentes áramforrással (UPS) 
és LonWorks® interfésszel
Működési értékek: Vmin = 200 m³/h és Vmax = 600 m³/h

TVR –A2 –FL / 315 / G2 / ELAB / FH-3P / 500 / 1200 / 1500
TVR szabályozótest horganyzott acélból, Ø 315 mm, karimával és 
ellenkarimával
EASYLAB modul gyorsműködésű motorral,  vegyifülke szabályozás
hárompont szabályozással, 24V AC táppal
Működési értékek: V1 = 500 m³/h, V2 = 1,200 m³/h, V3 = 1,500 m³/h

EASYLAB vegyifülke elszívásra alkalmas szabályozó komplett megrendelési kulcs

Megrendelési kód
EASYLAB
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Befúvó egység

Típus és kialakítás
TVLK · TVRK · TVR

Méretek
Típusnak megfelelően

Vegyifülke szabályozás működési értékei
A kiválasztott készülékfunkciónak megfelelően: 

V [m³/h]:
FH-VS: Vmin / Vmax
FH-DS: Vmin / Vmax
FH-DV: Vmin / Vmax
FH-2P: V1 / V2
FH-3P: V1 / V2 / V3
FH-F: V1

Modul bővítők

Opció 1: Tápfeszültség
: 24 V AC

T : 230 V AC transzformátor EM-TRF bővítő
modullal

U : 230 V AC és szünetmentes áramforrás (UPS)
EM-TRF-USV bővítő modullal

Opció 2: LonWorks® interfész
: Bővítő nélkül

L : EM-LON bővítő modullal

Opció 3: Automatikus nullpont kiegyenlítés
: Bővítő nélkül

Z : EM-AUTOZERO bővítő modullal, mágnessze-
lep az automatikus nullpont kiegyenlítéshez

Opció 4:  Világítás vezérlő bővítő modul
: Bővítő nélkül

S : EM-LIGHT bővítő modul 
Vezetékezett csatlakozó aljzat a világítás 
kapcsolásához a vezérlő panelen keresztül

Opció:
Vezérlő panel a vegyifülke elszívás szabályo-
zóhoz a szabályozási rendszer működési 
módjának kijelzésére az EN 14175 szerint 
BE-SEG-01 szegmenses kijelző
BE-LCD-01 LCD kijelző

Tartozékok
Típusnak megfelelően

EASYLAB modul:
Elektromos szabályozó gyorsműködésű
motorral

Vegyifülke elszívás készülék üzemmód
Levegő beáramlási sebesség érzékelővel
FH-VS: Levegő beáramlási sebesség szabályozási stratégia

Ablakpozíció érzékelővel:
FH-DS: lineáris szabályozási stratégia
FH-DV: biztonság-optimalizált szabályozási stratégia

Kapcsolókkal ellátott kapcsolási szint stratégia:
Kapcsolók a beépítés helyszínén telepítendők
FH-2P: Kétpontos szabályozás
FH-3P: Hárompontos szabályozás

Fix értékkel:
FH-F: Szabályozás fix légmennyiségre

/  xxxx  /  xx  /   ELAB   /   FH-VS   /   UZS   /   működési értékek

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

——
TLZS
U—-
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EASYLAB helyiség szabályozó megrendelési példák

TVRD-FL / 160 / ELAB / RS / Z / LAB
TVRD szabályozótest horganyzott acél konstrukció,
Ø 160 mm, akusztikai burkolattal, karimával, EASYLAB modul 
gyorsműködésű motorral, befúvott levegő szabályozásra 
laboratóriumokhoz (elszívás vezérelt rendszer), 
Bővítő: automata nullpont kiegyenlítés, tápfeszültség 24 V AC

TVA / 250 / D1 / ELAB / RE / T / LAB
TVA szabályozótest horganyzott acél kivitel, Ø 250 mm, ajakos tömítéssel
EASYLAB modul gyorsműködésű motorral, 
Laboratóriumi elszívó rendszer szabályozására 
(elszívás vezérelt rendszer)
Bővítő: tápfeszültség 230 V AC

TVR / 200 / ELAB / RS / LAB-RMF / 2000 / 1500 / 2500 / 100 / 100 / 200
TVR típusú szabályozótest, horganyzott acél konstrukció, Ø 200 mm
EASYLAB modul gyorsműködésű motorral, laboratóriumi befúvás 
szabályozására (elszívás vezérelt rendszer), 24 V AC tápfeszültséggel,
helyiség menedzser funkció az alábbi értékekkel:
Teljes helyiség elszívott légmennyiség: standard üzem 2,000 m³/h, 
csökkentett üzem 1,500 m³/h, emelt légmennyiségű üzem 2,500 m³/h
konstans befúvás 100 m³/h, konstans elszívás 100 m³/h, befúvás/els-
zívás különbség 200 m³/h

EASYLAB helyiség szabályozó komplett megrendelési kulcs

Befúvó egység

Típus és kialakítás
TVR · TVRK
TVA · TVZ · TVT · TVJ

Méretek
Típusnak megfelelően

Helyiség szabályozás működési értékei
A kiválasztótt készülékfunkciónak megfelelően:
RS, RE, PC, LAB → nincs paraméter

LAB-RMF → 7 paraméter V [m³/h], nyomás [Pa]
Helyiség maximális elszívási légmennyisége -

standard üzem
Helyiség maximális elszívási légmennyisége -

csökkentett üzem
Helyiség maximális elszívási légmennyisége -

emelt légmennyiségű üzem
Helyiség állandó légmennyiségű befúvás
Helyiség állandó légmennyiségű elszívás
Befúvás / elszívás légmennyiség különbség
Helyiségnyomás (csak nyomásszabályozással

ellátott helyiségeknél)

Modul bővítők

Opció 1: Tápfeszültség
: 24 V AC

T : 230 V AC transzformátor EM-TRF bővítő
modullal

U : 230 V AC és szünetmentes áramforrás (UPS)
EM-TRF-USV bővítő modullal

Opció 2: LonWorks® interfész
: Bővítő nélkül

L : EM-LON bővítő modullal

Opció 3: Automatikus nullpont kiegyenlítés
: Bővítő nélkül

Z : EM-AUTOZERO bővítő modullal, mágnessze-
lep az automatikus nullpont kiegyenlítéshez

Opció:
Helyiség szabályozó panel aktivált helyiség
menedzser funkciójú szabályozóhoz
BE-LCD-01 LCD kijelző

Kiegészítő funkciók
LAB:elszívás vezérelt rendszer (laboratóriumoknál)
LAB-RMF: elszívás vezérelt rendszer aktivált helyiség

menedzser funkcióval (laboratóriumoknál)

Tartozékok
Típusnak megfelelően

EASYLAB modul:
Elektromos szabályozó 
gyorsműködésű motorral

Helyiség szabályozás készülékfunkció
RS: Befújt levegő szabályozás 

(Helyiség befúvás)
RE: Elszívott levegő szabályozás 

(Helyiség elszívás)
PC: Nyomásszabályozás 

(Helyiségnyomás szabályozás)

/  xxxx  /   xx   /   ELAB   /   RS   /     UZ     /   LAB-RMF   /   működési értékek

RS
RE
PC

——
TLZ
U—-

LAB
LAB-RMF
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TROX EASYLAB adapter modul komplett megrendelési kulcs

TROX adapter modul működési értékek
LAB → nincs paraméter

LAB-RMF → 7 paraméter V [m³/h], nyomás [Pa]
Helyiség maximális elszívási légmennyisége -

standard üzem
Helyiség maximális elszívási légmennyisége -

csökkentett üzem
Helyiség maximális elszívási légmennyisége -

emelt légmennyiségű üzem
Helyiség állandó légmennyiségű befúvás
Helyiség állandó légmennyiségű elszívás
Befúvás / elszívás légmennyiség különbség
Helyiségnyomás (csak nyomásszabályozással

ellátott helyiségeknél)

TROX adapter modul bővítők

Opció 1: Tápfeszültség
: 24 V AC

T : 230 V AC transzformátor EM-TRF bővítő modullal
U : 230 V AC és szünetmentes áramforrás (UPS) 

EM-TRF-USV bővítő modullal

Opció 2: LonWorks® interfész
: Bővítő nélkül

L : EM-LON bővítő modullal

Kiegészítő funkciók
LAB: elszívás vezérelt rendszer (laboratóriumoknál)
LAB-RMF: elszívás vezérelt rendszer aktivált helyiség
menedzser funkcióval (laboratóriumoknál)

Opció:
Helyiség szabályozó panel TROX adapter modulhoz (TAM)
helyiség menedzser funkcióval
BE-LCD-01 LCD kijelző

EASYLAB TAM  /  U  /      LAB-RMF     /   üzemi értékek

—
TL-U

LAB
LAB-RMF

TROX adapter modul (TAM) komplett megrendelési kulcs

TAM / T / LAB
TROX adapter modul (TAM) laboratóriumokhoz
Bővítő: tápfeszültség 230 V AC

TAM / UL / LAB-RMF / 2000 / 1500 / 2500 / 100 / 100 / 200
TROX adapter modul (TAM) laboratóriumokhoz
Bővítő: tápfeszültség 230 V AC szünetmentes áramforrással (UPS)
LonWorks® interface
Üzemi értékek: teljes helyiség elszívás: standard üzem 2,000 m³/h,
csökkentett üzem 1,500 m³/h, emelt légmennyiségű üzem 2,500 m³/h
konstans befúvás 100 m³/h, konstans elszívás 100 m³/h, befúvás/els-
zívás különbség 200 m³/h
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Megrendelési kód
TCU-LON-II

Megrendelési kód második része
TCU-LON-II elektromos szabályozó elem:

Modul:
A modul megkülönbözteti a gyártót és az elektromos szabályozó elemet valamint a szabályozólap mozgató motort. 
A TCU-LON-II rendszer mellett (modulnév TMA és TMB), a TROX további szabályozórendszereit is ajánljuk, melyek 
a modul tulajdonságainak függvényében a légmennyiség szabályozás különböző területeit fedik le. 

Készülék funkció:
Egy TCU-LON-II elektromos szabályozó különböző szabályozási funkciókat hajthat végre. A megrendelési kulcs ezen
része konkrétan meghatározza, hogy a szabályozó frisslevegő befúvásra (RS), vagy elhasznált levegő elszívásra (RE),
nyomásszabályozásra (PS, PE) vagy (FH) vegyifülke szabályozásra alkalmazható.

Működési értékek:
A készülékek alapvető működési paramétereit a gyárban állítják be. A szükséges alapvető működési értékek száma 
a készülék funkciótól és a kiegészítő funkcióktól függ.

Elektromos szabályozási komponens rendelési példák:

.. / TMB / FH / 200 / 500
TCU-LON-II vegyifülke szabályozó kefementes gyorsműködésű 
motorral, beáramlási sebesség érzékelővel, 24 V AC tápfeszültségre,
automata nullpont kiegyenlítéssel, LonWorks® interfésszel, 
és Vmin = 200 m³/h és Vmax = 500 m³/h

.. / TMA / RS / -50 / -100
TCU-LON-II befúvás szabályozó gyorsműködésű motorral 
24 V AC tápfeszültség, automata nullpont kiegyenlítés, LonWorks®

interfész, és a működési értékek Vkonstans = - 100 m³/h

.. / TMB / RE / 1500 / 750 / -100
TCU-LON-II elszívás szabályozó kefementes gyorsműködésű motorral 
24 V AC tápfeszültség, automata nullpont kiegyenlítés, 
LonWorks® interfész, és a működési értékek Vnappal = 1,500 m³/h, 
Véjszaka = 750 m³/h és Vkonstans = - 100 m³/h

.. / TMB / PS / -50 / -100 / -20
TCU-LON-II befúvás nyomásszabályozó, kefementes gyorsműködésű
motorral, automata nullpont kiegyenlítéssel, LonWorks® interfésszel, és
az üzemi értékek  ∆V = -50 m³/h, Vkonstans = - 100 m³/h 
és Pbeállított = - 20 Pa

Megjegyzés:
Ezek a példák nem komplett megrendelési kulcsok, csak az 
elektromos szabályozó elemet jelölik, a szabályozótest nincs 
meghatározva!

Modul Készülék 
funkció

/ / Működési
értékek
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EASYLAB vegyifülke szabályozó megrendelési példák

TVLK-FL / 250-0 / GK / TMB / FH / 300 / 1200
TVLK szabályozótest műanyagból PP, Ø 250 mm, karimával és 
ellenkarimával 
TCU-LON-II modul
kefementes gyorsműködésű motorral, beáramlási sebesség érzékelővel,
24 V AC tápfeszültségre, automata nullpont kiegyenlítéssel, LonWorks®

interfésszel
Működési értékek: Vmin = 300 m³/h és Vmax = 1,200 m³/h

TVRK / 160 / TMA / FH / 200 / 600
TVR szabályozótest műanyagból PP, Ø 160 mm
TCU-LON-II modul
gyorsműködésű motorral 
vegyifülke szabályozó rendszer beáramlási levegő sebesség 
érzékelővel, 24 V AC tápfeszültségre, automatikus nullpont kiegyenlítés,
LonWorks® interfész
Működési értékek: Vmin = 200 m³/h és Vmax = 600 m³/h

TVR-A2-FL / 315 / G2 / TMB / FH / 500 / 1200
TVR szabályozótest rozsdamentes acélból
Ø 315 mm, karimával és ellenkarimával
TCU-LON-II modul
kefementes gyorsműködésű motorral
vegyifülke szabályozó rendszer beáramlási levegő sebesség érzékelővel,
24 V AC tápfeszültségre, automatikus nullpont kiegyenlítés, 
LonWorks® interfész
Üzemi értékek: Vmin = 500 m³/h és Vmax = 1,200 m³/h

TCU-LON-II vegyifülke elszívásra alkalmas szabályozó komplett megrendelési kulcs

Befúvó egység

Típus és kialakítás
TVLK · TVRK · TVR

Méretek
Típusnak megfelelően

Vegyifülke szabályozás működési értékei
Légmennyiség Vmin [m³/h]
Légmennyiség Vmax [m³/h]

Működési mód/készülék üzemmód 
vegyifülke elszívás szabályozás 
Standard: 
Szabályozási stratégia a készülék részét képező
beáramlási légsebesség érzékelővel
Alternatívaként lehetséges:
Kétpont szabályozás és fix érték szabályozás

Opció:
Standard vezérlő panel a TCU-LON-II vegyifülke
elszívás szabályozóhoz a szabályozási rendszer
működési módjának kijelzésére az EN 14175 
szerint

Tartozékok
Típusnak megfelelően

TCU-LON-II modul
TMB: gyorsműködésű, kefementes
TMA: gyorsműködésű

/  xxxx  /  xx  / TMx  /  FH   /  üzemi értékek

TMA
TMB
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TCU-LON-II vegyifülke szabályozó megrendelési példák

TVRD-FL / 160 / TMB / RS / -50 / -100
TVRD szabályozótest horganyzott acél konstrukció,
Ø 160 mm, akusztikai burkolattal és karimával
TCU-LON-II modul,
kefementes gyorsműködésű motorral
befúvás szabályozás, 24 V AC tápfeszültség, 
automatikus nullpont kiegyenlítés, LonWorks® interfész
Működési értékek:
∆V = -50 m³/h és Vkonstans = -100 m³/h

TVA / 250 / D1 / TMA / RE / -50 / 1500 / 750 / -100
TVA szabályozótest horganyzott acél konstrukció,
Ø 250 mm, ajakos tömítéssel
TCU-LON-II modul gyorsműködésű motorral,
elszívás szabályozás, 24 V AC tápfeszültség,
automatikus nullpont kiegyenlítés, LonWorks® interfész
Működési értékek:
∆V = -50 m³/h, Vnappal = 1,500 m³/h, Véjszaka = 750 m³/h, 
Vkonstans = -100 m³/h

TVR / 200 / TMB / PS / -50 / -100 / -20
TVA szabályozótest horganyzott acél konstrukció,
Ø 200 mm, TCU-LON-II modul,
kefementes gyorsműködésű motorral, befúvott levegő nyomásszabályo-
zásra, 24 V AC tápfeszültségre, automata nullpont kiegyenlítéssel, 
LonWorks® interfésszel
Működési értékek:
∆V = -50 m³/h, Vkonstans = -100 m³/h, Pbeállított = -20 Pa

TCU-LON-II helyiség szabályozó/helyiségnyomás szabályozó komplett rendelési kulcs

Befúvó egység

Típus és kialakítás
TVR · TVRK
TVA · TVZ · TVJ · TVT

Méretek
Típusnak megfelelően

Vegyifülke szabályozás működési értékei
működési módnak/készülék funkciónak megfelelően
Légmennyiség V [m³/h], nyomás P [Pa]

RS: ∆V / Vkonstans
RE: ∆V / Vnappal/ Véjszaka/ Vkonstans

PS: ∆V / Vkonstans/ ∆Pbeállított
PE: ∆V / Vnappal / Véjszaka / Vkonstans / ∆PbeállítottTartozékok

Típusnak megfelelően

TCU-LON-II modul
TMB gyorsműködésű, kefementes
TMA gyorsműködésű

Működési mód/készülék funkció helyiség
szabályozás
RS: Befújt levegő szabályozás (Helyiség befúvás)
RE: Elszívott levegő szabályozás (Helyiség elszívás)
PS: Befúvott levegő nyomásszabályozás 

(Befúvott nyomás)
PE: Elszívott levegő nyomásszabályozás 

(Elszívott nyomás)

/   xxxx   /    xx    /    TMx    /     RS     /   üzemi értékek

TMA
TMB

RS
RE
PS
PE



A tervezés alapját általában nemzeti és nemzetközi 
irányelvek és szabványok képezik. Jó tudni, hogy 
ezen szabványok nem törvény erejűek, inkább tükrözik 
a technika mai állását és ezzel káresemények esetén a
szakvélemény alapját képzik. Természetesen lehetséges
olyan rendszert tervezni, mely eltér a szabványtól. Az
eltérésnek megalapozottnak kell lennie olyannyira, hogy
káresemény esetén ne okozzon kételyt vagy ne mutassa
mulasztás jelét.

Labortechnikai rendszerek szabványai két részre 
bonthatók: 
1. Vegyifülkék
2. Laboratóriumok

Szabványok és irányelvek vegyifülkék
esetében

A nemzeti vegyifülke szabványok harmonizálnak az
Európai Uniós szabványokkal EN 14175,  1–7 rész.

Ezen szabványokat az alábbi államok átvették és ezzel 
a nemzeti szabványok hatályon kívül kerültek:

• Ausztria
• Belgium
• Cseh Köztársaság
• Dánia
• Finnország
• Franciaország
• Görögország
• Hollandia
• Írország
• Izland

• Luxemburg
• Málta
• Nagy Britannia (UK)
• Németország
• Norvégia
• Olaszország
• Portugália
• Spanyolország
• Svájc
• Svédország

L’Oréal, Párizs, Franciaország

Szabványok és irányelvek
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Szabványok és irányelvek

Az EN 14175 szabvány következő része a légtechnikai
szempontból fontos:

Vegyifülkék és kapcsolódó légtechnikai 
komponensek (VAV-rendszer) ellenőrzése
1 Lehetőség:
VAV rendszerrel üzemelő vegyifülkék egyenkénti 
ellenőrzése a felhasználás helyén

A felhasználás oldali ellenőrzés a vegyifülkék és hozzájuk
kapcsolódó VAV rendszer egyedi, helyi ellenőrzését 
jelenti. A típusteszttel ellentétben ez az ellenőrzés csak
az adott vegyifülkére vonatkozik, nem általánosítható más
hasonló típusú vegyifülkére.
→ “Magas költség alacsony haszon”

2 Lehetőség:
Vegyifülke és VAV rendszer típustesztje

3 Lehetőség:
Vegyifülke és VAV rendszer külön-külön ellenőrzése, 
de kombinált engedély

Vegyifülkék típustesztje, az EN 14175 előírásai szerint,
mérőszobában történik, a vegyifülke szabályozási 
tartományába eső légmennyiségek mérését jelenti. 
Ezen légmennyiség tartomány egyazon gyártó 
valamennyi megegyező típusú vegyifülkéjére 
érvényes lesz.

Változó légmennyiséggel üzemelő vegyifülkék esetében
az EN 14175 3. rész további ellenőrzéseket ír elő. 
Ez különböző lehetőségeket enged meg a változó 
légmennyiség szabályozó rendszer ellenőrzésére.

Az alábbiakban az EN 14175 6 rész (2005-04) egy 
részlete olvasható:

“ VAV rendszerek és változó légmennyiséggel üzemelő
vegyifülkék vagy külön (5.3 szerint) vagy kombináltan
(5.4) szerint vizsgálhatók.
Alternatívaként az 5.3-ban foglaltak szerint lehetséges a
VAV-rendszereket vegyifülkével együtt mérődoboz helyett
ellenőrizni....”

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a VAV-rendszer vagy
mérődobozzal vagy vegyifülkével ellenőrizhető.

Az ellenőrzést elrendelő döntése, hogy melyik
mérési mód szükséges!!

Integrált VAV-rendszer ellenőrzése az 5.3 paragrafus
szerint
– Az 5.3 paragrafus szerint ellenőrzött VAV-rendszer

alkalmazható, ha a szükséges szabályozástechnikai
adatok teljesülnek.

VAV vegyifülkék ellenőrzése (előfeltétel: típusteszt
az EN 14175, 3 résznek megfelelően)
– Visszatartási kapacitás a minimális és maximális 

légmennyiségnél
– Légcsereviszonyok a minimális légmennyiségnél

Megjegyzés:
A felhasználók nyomására megszokott a piacon a vegyi-
fülkék meghatározott VAV-rendszer nélküli típustesztje,
mert ez a felhasználónak nagyobb mozgásteret nyújt.
Amennyiben egy szabályozó rendszer gyártása 
megszűnik a szabályozás cseréjekor egy új tesztet 
kell elvégezni, aminek anyagi vonzata van. 

Az előírások szerint semmi sem akadályozza típusteszttel
rendelkező TROX szabályozási rendszer alkalmazását
bármely járatos labortechnikai berendezés esetében.

Tanúsítvány
A TROX által forgalmazott EASYLAB és TCU-LON-II
labortechnikai szabályozók a hatályos szabványok 
előírásai szerint készültek és bizonylatoltak.

Megfelelnek az alábbiaknak:
EN 14175 VAV rendszerek típusteszt eljárása
EN 60730-1 Elektromos biztonság
EN 61000 Interferencia ellenállás (EMC)
EN 55022 Kibocsátott emisszió (EMV)

VAV rendszer ellenőrzése
tesztdobozzal (§ 5.3)

VAV rendszer ellenőrzése
vegyifülkével (§ 5.4)

Eredmény
Típusteszttel rendelkező 
VAV-rendszer

Eredmény: Típusteszttel 
rendelkező VAV-rendszer vagy
egyedi teszttel rendelkező VAV
rendszer a meghatározott 
vegyifülkére esetében
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Szabványok és irányelvek laboratóriumok
esetében

A laboratórium fajtájának megfelelően különböző előírások
lehetnek érvényesek. A legfontosabb szabályok és 
szabványok a következők:

• DIN 1946, 7 rész, Laboratóriumok légtechnikai
rendszere
– Minimális elszívott légmennyiség 25 m³/h/m² 

hasznos laborterület
– Gőzökkel szennyezett vagy oldószeres 

helyiségekben ennél magasabb érték lehet az előírás
– A különböző üzemmódokhoz igazodó, változó 

légmennyiségű elszívás követelmény
– Közvetlen levegő bevezetés a labor környezetéből 

a laborhelyiség felé irányuljon
– Tisztán frisslevegő befúvás, visszakevert levegőt

alkalmazni nem megengedett.

• BGR 120, Biztonsági és egészségvédelmi
szabályok / laboratóriumokban
– Minimálisan elszívott légmennyiség 25 m³/h/m² 

hasznos laborterület, ez az érték egy 3 m 
belmagasságú helyiségben 8-szoros 
légcserének felel meg.

– Az elszívás teljes mértékben vagy részben a 
vegyifülkéken keresztül valósul meg 
Megjegyzés: nagy elszívási légmennyiség a zárt
ablakú vegyifülkében nemkívánatos turbulenciát
okozhat.

– A vegyifülke működését egy független készüléknek
kell felügyelni

– Optikai és akusztikai jelzés szükséges

• BGR 121, Munkaterület szellőztetés – 
Légtechnikai intézkedések
– Munkahelyi levegőminőségre vonatkozó követelmények
– Helyiségek mesterséges szellőztetésére vonatkozó

követelmények
– Szennyezett levegő átáramlásának megakadályozása
– Légtechnikai rendszerre és légvezetésre vonatkozó

követelmények
– Szennyezőanyag kibocsátást mérő készülékekkel

szemben támasztott követelmények; a szennyezett
levegőt a legrövidebb úton kell eltávolítani.

– A légtechnikai rendszer ellenőrzését szakképesítés-
sel rendelkező személynek ellenőrizni kell üzembe
helyezés előtt, jelentős változtatások után, illetve
rendszeres időközönként (minimum évente egyszer). 
A rendszer tulajdonos/üzemeltetője a felelős az
elvégzendő ellenőrzésekért.

Légtechnikai szempontból az első helyen a szennye-
zőanyaggal terhelt levegő felhígítása és eltávolítása
áll. Továbbá a laborokkal szomszédos helyiségek
védelme a veszélyes anyagokkal szemben.

• EN 12128, Biotechnológia 
Mikrobiológiai laboratóriumok biztonsági szintjei.
Hármas biztonsági szintű laborokra az alábbiak érvény-
esek:
– Mesterséges szellőztetésre van szükség
– Depresszió biztonságos tartása a befúvott illetve el-

szívott levegő mennyiségének változtatásával
– Depresszió monitorozása jelzéssel és riasztással
– A teljes elszívott légmennyiség szűrése HEPA

szűrőkkel 

• DIN 25425, 1 rész, radionuklid laboratóriumok
– 8-szoros óránkénti légcsere
– Tisztán frisslevegő befúvás, visszakevert levegőt

alkalmazni nem megengedett.
– Lépcsőzetes depresszió tartás ajánlott értéke 

10 - 30 Pa.
– SK2 esetén független elszívási rendszer ajánlott, SK3

esetén előírás.

Ezen ok miatt a minimális elszívott légmennyiség 25
m³/h/m² hasznos laborterület. 3 méter belmagasságú
helyiség esetén ez megfelel 8-szoros légcserének, mely
számos irányelvben megtalálható.

A légcsereszám szükség esetén csökkenthető. Ez eset-
ben a BGR 120 kötelezőnek írja elő az éghető folyadé-
kok, illékony por vagy aerosol képző anyagok lehető leg-
kisebb mértékű használatát. Továbbá a korlátozást publi-
kussá kell tenni. A DIN 1946 szintén előírja figyelmeztető
táblák elhelyezését a laboratórium bejáratánál.

A DIN 1946 szabvány 7. rész előírja légkezelő központ és
változó légmennyiségű rendszer alkalmazását. Ez
kihatással van a ventilátorok számára és jelleggörbéjére.

Minden felsorolt szabvány előírja, hogy a laboratóriumok
minden alkalmazott üzemmódban depressziós teret
képezzenek. Az EN 12128 (biotechnológia) szerint a
depressziót monitorozni és kijelezni kell. Ezen monitoro-
zás az SK2 és SK3 radionuklid laboroknál is szükséges.
Tisztaterű laboratóriumokban vagy gyógyszergyártó helye-
ken valamint egyéb tisztaterekben ezen szabványoknak
megfelelően túlnyomást kell tartani, hogy a szennyező
anyagok bejutása megakadályozható legyen.



79

Referenciák

Németország

Egyetemek és főiskolák
Aachen, Bochum, Bonn,
Braunschweig, Bremen,
Chemnitz, Cottbus, 
Dortmund, Drezda, Freiburg,
Greifswald, Halle, Hamburg,
Hannover, Homburg, Jena,
Köln, Leipzig, Magdeburg,
Mainz, Münster, Oldenburg,
Potsdam, Rostock, 
Tübingen, Würzburg

Szakfőiskolák
Ansbach, Jena, Koblenz,
Magdeburg, Merseburg,
Neubrandenburg, 
Nuremberg, Rosenheim

Max-Planck Intézet
Drezda, Frankfurt a.M.,
Jena, Magdeburg, Mainz,
Rostock

Kutató intézetek
ISAS, Dortmund, 
Geisenheim, Jülich
Leibnitz-Intézet 
Polimerkutatás (Institute for
Polymer Research), Drezda
Paul-Ehrlich Intézet Frankfurt
UTZ (Centre for 
Environmental Technology),
Berlin-Adlershof

Kórházak
Charité, Berlin
Klinikum (Clinic) 2000, 
Jena
MHH Hannover
OMZ, Heidelberg
University Clinic, Aachen
Uni-Klinikum Essen

Ipar és technológia
Abbott, Ludwigshafen
Aldrich Chemie, Steinheim
ALTANA BYK-Chemie,
Wesel
Asta Medica, Mainz
BASF, Ludwigshafen
BAT, Bayreuth
Bayer AG,
Dormagen, Leverkusen,
Monheim, Wuppertal
Bayer Schering Pharma,
Berlin

Biopark Regensburg
Bioscientia, Ingelheim
BMW, Dingolfing, München
Boehringer, Ingelheim
BP, Gelsenkirchen
Dow Corning, Wiesbaden
Dräger Medica, Lübeck
Goldschmidt AG, Essen
Grünenthal, Aachen
H.C. Starck, Goslar
Hilti, Kaufering
Hüls AG, Marl
Infra Leuna, Leuna
InfraServ Höchst, Frankfurt
IZB Martinsried, Munich
Kist Europe, Saarbrücken
Lurgi Zimmer AG, Frankfurt
Merck, Darmstadt
Roche, Penzberg
Sachs, Schweinfurt
Sartorius, Göttingen
Solvay, Hannover
Techn. Park Elementis, 
Cologne
TGZ Bitterfeld Wolfen
VW Research, Wolfsburg

Állami intézmények
Állatorvosi kémiai 
kutatóintézet, Münster
Szász Állami Kutatóintézet,
Drezda
Állami Kutatóintézet 
Erlangen
Vízügyi hivatal Arnsbach,
Bamberg
Állami Élelmiszerügyi 
Hivatal, Drezda
Delmenhorst Rendőrség,
Frankfurt

Egyéb létesítmények
Semperoper, Drezda
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Vállalati központ Németország
TROX GmbH Telephone +49(0)28 45 / 2 02-0
Heinrich-Trox-Platz Telefax +49(0)28 45 / 2 02-2 65

email trox@trox.de
D-47504 Neukirchen-Vluyn www.troxtechnik.com

Fióktelepek

Nemzetközi képviseletek

Argentina
TROX Argentina S.A.
Australia
TROX Australia Pty Ltd
Austria
TROX Austria GmbH
Belgium
S.A. TROX Belgium N.V.
Brasil
TROX do Brasil Ltda.
Bulgaria
TROX Austria GmbH
China
TROX Air Conditioning 
Components (Suzhou) Co., Ltd.
Croatia
TROX Austria GmbH
Czech Republic
TROX Austria GmbH
Denmark
TROX Danmark A/S

France
TROX France Sarl
Great Britain
TROX UK Ltd.
Hong Kong
TROX Hong Kong Ltd.
Hungary
TROX Austria GmbH
India
TROX INDIA Pvt. Ltd.
Italy
TROX Italia S.p.A.
Malaysia
TROX Malaysia Sdn. Bhd.
Mexico
TROX México S.A. de C.V.
Netherlands
TROX Netherlands B.V.
Norwegen
TROX Auranor Norge AS

Poland
TROX Austria GmbH
Romania
TROX Austria GmbH
Russia
OOO TROX RUS
Serbia
TROX Austria GmbH
South Africa
TROX South Africa (Pty) Ltd
Spain
TROX España, S.A.
Switzerland
TROX HESCO Schweiz AG
Turkey
TROX Turkey LTD. STI.
United Arab Emirates
TROX Middle East (LLC)
USA
TROX USA, Inc.

Abu Dhabi
Bosnia-Herzegovina
Egypt
Finland
Greece
Iceland
Indonesia

Ireland
Israel
Latvia
Lithuania
Malta
Morocco
New Zealand

Oman
Pakistan
Philippines
Portugal
Slovak Republic
Slovenia
South Korea

Sweden
Taiwan
Thailand
Ukraine
Uruguay
Vietnam
Zimbabwe




