EASYLAB
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 alódi Plug and Play ▶▶

EASYLAB – A komplett megoldás
vegyifülkék számára

▶ EASYLAB – A rendszer ▶▶
Biztonság, energiahatékonyság és komfort
A TROX EASYLAB laboratóriumi szabályozó rendszer egyedülálló módon
egy egységbe ötvözi ezt a három fogalmat. Ez a vegyifülke szabályozó
rendszer egyeszerűen és hatékonyan egyesíti a nagy teljesítményű
légmennyiség szabályozót és a vegyifülke ablak automatikus szabályozását.
A vegyifülke ablak és légmennyiség automatikus és egyidejű szabályozása
energiahatékony működést, a gondosan tervezett kezelőfelület pedig jól
szabályozható komfortos rendszert biztosít.
Egyszerű beépítés plug and play csatlakozással
EASYLAB rendszer - a név kötelez. Minden komponens működésre
kész állapotban kerül kiszállításra, az előkonfigurált rendszer
automatikusan ismeri fel a csatlakoztatott egységeket. Meglévő
LON, Modbus, BACnet rendszerbe történő integrálás egyszerűen
megoldható. Továbbá az EasyConnect szoftver segítségével a rendszer
a felhasználó igényeinek megfelelően beállítható. Ezzel időt és pénzt
takarít meg.
Moduláris rendszer
Moduláris felépítésének köszönhetően a szabályozó minden esetben a
felhasználó igényeire szabható. Opcionális lehetőségek széles palettája
áll rendelkezésre pl. LON, BACnet, Modbus jelátalakító, melynek
segítségével a rendszer a megrendelői igénynek megfelelően a helyi
épületfelügyeleti rendszer alá rendelhető. TROX EASYLAB segítségével
Ön pénzt és időt takarít meg.
TROX EasyConnect szoftver
az egyszerű beüzemelésért

Egyszerűen csatlakoztassa a
kommunikációs kábelt a szabályozási
rendszer létrehozásához

▶ EASYLAB szabályozó – a legmagasabb szabályozási igények kielégítésére ▶▶

A Max Delbrück Kutatási központ
Berlini Molekuláris Medicina
Laboratóriumának levegőmenedzsmentjét
a TROX EASYLAB rendszer látja el, a
tűzbiztonságról a TROX tűzvédelmi
csappantyúk gondoskodnak

Előnyök első pillantásra:
■ A plug and play kommunikációnak köszönhetően az információs
rendszer gyorsan és könnyen kiépíthető
■ Moduláris rendszernek köszöhetően a megrendelői igényekhez
igazítható
■ Minimális karbantartási igénnyel rendelkezik, a hardver és a 		
működési paraméterek folyamatos monitorozás alatt állnak
■ Egyszerű, interaktív üzembe helyezés a TROX EasyConnect
szoftver segítségével
■ LonWorks, BACnet, Modbus jelátalakítóval az épületfelügyeleti
rendszerhez egyszerűen csatlakoztatható

Valódi plug and play
kapcsolat kiépítése egy
érdekes videon.
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