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Uitbreidingsmodule voor EASYLAB zuurkastregelaar, ruimteregelaar, afvoerregelaar,  
toevoerregelaar en adaptermodule voor integratie van ruimten of afzonderlijke  
luchthoeveelheidsregelaars in het gebouwbeheersysteem

 ■ LonWorks FTT-10A aansluitpunt
 ■ Uitsluitend standaard-netwerkvariabelen (SNVT) voor communiatie
 ■ Uitbreidingsmodule wordt in de behuizing van de EASYLAB  

basiscomponenten geplaatst
 ■ Module altijd later te plaatsen
 ■ Dubbele aansluitklemmen voor het LonWorks-netwerk
 ■ Servicepin en service-controlelamp

Datapunt naar gebouwbeheersysteem
 ■ Bij toepassing op een regelaar met ruimte-management-functie (RMF):  

datapunten van de ruimte, bijv. totale luchthoeveelheden,  
verzamelstoringsmeldingen

 ■ Bij toepassing op een afzonderlijke regelaar: datapunten, bijv.  
luchthoeveelheid, alarmmelding of klepstand

 ■ Centrale invoer van bedrijftoestand, bijv. nachtbedrijf

EM-LON 2.3 –

X XEM-LONtestregistrierung

K6 – 2.3 – 1

LonWorks-datapunt voor EASYLAB regelaar en adap-
termodule
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Toepassing
– Uitbreidingsmodule EM-LON voor het  

EASYLAB systeem
– LonWorks FTT-10A overdrachtspunt naar  

gebouwbeheersysteem
– Datapunten voor de ruimte of afzonderlijke  

regelaar
– Data ruimte: ondersteuning EASYLAB  

ruimtebedrijfstoestand-concept, vergroting of  
verkleining van het ventilatievoud, uitlezen van  
actuele ruimte-bedrijfswaarden of klepstanden,  
verzamelalarmering

– Data regelaar: invoer individuele  
bedrijfstoestand voor een afzonderlijke  
zuurkastregelaar, uitlezen individuele  
bedrijfswaarden zoals luchthoeveelheden of  
afzonderlijke alarmering

– Voor zuurkast-, toevoer-, afvoer- of  
drukregelaar EASYLAB TCU3 en  
adaptermodule TAM

– Toepassing in laboratoria, cleanrooms voor  
pharmacie, halfgeleiderproductie,  
operatiekamers, intensive care units en  
kantoren met hoge regeltechnische eisen

– Fabrieksmatig ingebouwd of voor latere inbouw  
in de behuizing van de EASYLAB  
basiscomponenten

Speciale kenmerken
– LonWorks-netwerk voor vrije topologie met  

willekeurige aftakkingen  
(ster- en lijnstructuur  en mengvormen)

– Uitsluitend standaard-netwerkvariabelen  
(SNVT) voor communiatie

– Datapunt voor een EASYLAB regelaar of voor  
een EASYLAB ruimte met verschillende  
functieprofielen

– Gebruikelijke systeemintegratie (binding) in het  
LonWorks-netwerk is nodig

Onderdelen en eigenschappen
– Microprocessor met vast basisprogramma voor  

het laden van LonWorks-applikaties
– LonWorks-Transceiver FTT-10A, vrije topologie,  

twisted pair
– Dubbele aansluitklemmen voor LonWorks- 

netwerk (eenvoudige doorverbinding)
– Servicepin en Service-controlelamp voor het  

zenden van Neuron-ID voor systeemintegratie
– Twee controlelampen signaleren gegevens  

zenden en gegevens ontvangen

Constructiegegevens
– Grondplaatafmetingen en bevestingspunten  

passend bij EASYLAB printplaat en bij de  
behuizing

– Bevestiging met schroeven
– Verbindingstekker voor het aansluiten van de  

printplaat aan de TCU3 of TAM

Inbouw en inbedrijfname
Inbouw
– Als inbouwmodule voor EASYLAB  

basiscomponenten fabrieksmatig ingebouwd
– Bij latere uitrusting, uitbreidingsmodule in de  

behuizing monteren
– LonWorks-netwerk aansluiten

Inbedrijfname
– Uitbreidingmodule wordt door de EASYLAB  

regelaar automatisch herkend
– LonWorks-systeemintegratie en logische  

koppeling van datapunten (binding) met  
netwerk-management-tool (bijv. Echelon  
LonMaker) uitvoeren

– EASYLAB LonWorks-applikatie laden

Kenmerken en definities 2.7 – 1 

Bladzijde
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Beschrijving

Uitbreidingsmodule type  
LON FTT 10

Technische gegevens Voedingsspanning 5 V DC van de regelaar of adaptermodule
Overdrachtspunt voor communicatie LonWorks-Transceiver FTT-10A, vrije topologie, twisted pair

Aansluiting LonWorks-netwerk 6 aansluitklemmen voor doorsnede van 0,12 – 1,5 mm² (LON A, LON B en  
afscherming, dubbel)

Bedrijfstemperatuur 0 – 50 °C
Beschermingsklasse III (laagspanning)
Beschermingsgraad IP 20
EG-conformiteit EMV volgens 2004/108/EG, laagspanning volgens 2006/95/EG
Afmetingen (B x H x T) 78 × 65 × 100 mm
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Uitbreidingsmodule EM-LON voor EASYLAB  
basisregelaar (regelaar TCU3 en TROX  
adaptermodule TAM) met een Lon-Works- 
aansluiting voor integratie van ruimten of  
enkelwerkende luchthoeveelheidsregelaars in het  
gebouwbeheersysteem.
De LonWorks-data ondersteunt het EASYLAB  
ruimtebedrijfstoestandconcept. Centrale invoer  
van bedrijfstoestand voor aansturing van de  
verschillende luchthoeveelheden voor dag- en  
nachtbedrijf is ook mogelijk evenals vergroting of  
verkleining van het ventilatievoud met een  
luchthoeveelheidsoffset, bijvoorbeeld voor  
temperatuurregeling.
Door de configureerbare samenstelling van  
alarmmeldingen van het EASYLAB systeem kan  
men met LonWorks in het gebouwbeheersysteem  
een projectspecifiek alarmmanagement  
opbouwen. Verder kunnen de actuele  
bedrijfwaarden worden doorgegeven, zoals  
luchthoeveelheden en klepstand van de regelaar  
of van de ruimte.

Functie
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Bestelsleutel

De aanbouwdelen  worden 
door de  bestelcode van 
de VAV- regelaar 
vastgelegd.

Uitbreidingsmodule EM-LON voor latere plaatsing

  EM – LON  

Latere aanbouw mogelijk

EM-LON

①

②
③

④

① Steekverbinding voor plaatsing op de EASYLAB  
printplaat

② Aansluitklemmen LonWorks-netwerk 
③ Servicepin en bijbehorende controlelamp 
④ Controlelamp - data-overdracht

Bestelsleutel voor aanbouwgroep ELAB  
EASYLAB regelaar TCU3 of TAM

  ELAB  /  ...L...  /  ...  
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Overdrachtspunt voor een EASYLAB regelaar
– Lokaal overdachtspunt voor data van een  

zuurkast-, toevoer-, afvoerregelaar of  
adaptermodule TAM

Datapunten afzonderlijke regelaar
– Werkelijke en gewenste waarde van de actuele  

luchthoeveelheid
– Actuele klepstand
– Actuele bedrijfstoestand
– Alarm- en statusmeldingen
– Werkelijke waarde van de totale afvoer- en  

toevoerluchthoeveelheid (ruimte)
– Klepstanden van de regelaars in de ruimte
– Aantal van de systeemdeelnemers
– Opname van luchthoeveelheden
– Actuele status van de digitale in- en uitgangen

Extra datapunten zuurkastregelaar
– Opgave van de individuele bedrijfstoestand  

voor de met de uitbreidingsmodule uitgevoerde  
zuurkastregelaar

– Keuze prioriteit voor bedrijfstoestand-opgave
– Werkelijke en gewenste actuele  

instroomsnelheid (alleen voor  
zuurkastregelaars met instroomsensor, functie  
FH-VS)

K6 – 2.3 – 4

Beschrijving

BACnet- resp. Modbus-aansluiting op afzonderlijke regelaar, resp. zuurkastregelaar

TAM-RMF

GLT

RBA

RBA RBA

IBA RBA RBA

LonWorks / BACnet / Modbus

Zuluft Abluft

Kommunikations-
leitung

Raumbedieneinheit Abzug 1 Abzug 2 Abzug 3 Abzug 4

GBS  Gebouwbeheersysteem 
RMF  Regelaar met geactiveerde ruimte-management- 

functie 

RBA  Ruimtebedrijfstoestand, van de  
ruimtebedienterminal

IBA  Individuele bedrijfstoestand, met BACnet- resp.  
Modbus-aansluiting doorgeven
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Begrenzing van de EASYLAB ruimte
– Lokaal datapunt van een ruimteregelaar TCU3  

(toevoer of afvoer) of adaptermodule TAM met  
geactiveerde ruimtemanagementfunctie

– Ruimtemanagementfunctie benodigt minder  
datapunten en heeft minder  
inbedrijfnamekosten

– Overdracht van de lokale data van de  
afzonderlijke regelaars en de totale ruimte

Datapunten ruimteregelaar
– Opgave van de ruimtebedrijfstoestand: met  

een datapunt krijgen alle regelaars van de  
ruimte de bedrijfstoestand

– Keuze prioriteit voor bedrijfstoestand-opgave  
(gebouwbeheersysteem of ruimte)

– Actuele ruimtebedrijfstoestand

– Luchthoeveelheidsverschuiving voor een  
externe temperatuur- of drukregeling (bijv. door  
het gebouwbeheersysteem)

– Omschakelen drukregeling: omschakelen  
tussen twee gewenste drukken

– Werkelijke waarde van de totale afvoer- en  
toevoerluchthoeveelheid (ruimte)

– Klepstanden van de regelaars in de ruimte
– Werkelijke en gewenste waarde van de  

ruimtedruk
– Ruimtedrukalarm
– Aantal van de systeemdeelnemers
– Opname van luchthoeveelheden
– Actuele status van de digitale in- en uitgangen
– Configureerbaar verzamelalarm  

(bedrijfstoestanden, hardwarestoringen)
– Aansturing van zonwering
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Beschrijving

BACnet- resp. Modbus-aansluiting voor een EASYLAB ruimte, bijv. aan een ruimteregelaar met  
geacitveerde ruimte-management-functie

TAM-RMF

GLT

RBA

RBA RBA

RBA RBA RBA

LonWorks / BACnet / Modbus

GBS  Gebouwbeheersysteem 
RMF  Regelaar met geactiveerde ruimte-management- 

functie 

RBA  Ruimtebedrijfstoestand, van regelaar met ruimte- 
management functie 
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Beschrijving van de netwerkvariabelen  
(SNVT)
Alle variabelen en parameters zijn gebaseerd op  
standaard-netwerkvariabelen (SNVT), waarmee  
de opname van de uitbreidingsmodule EM-LON in  
een LonWorks-netwerk gegarandeerd is.
In de speciale informatie zijn bij elke  
netwerkvariabele de functies opgevoerd, die deze  
variabele ondersteunt.

Gebruikte afkortingen
– FH: Zuurkastregelaar
– EC/SC: Afvoer- / Toevoerregelaar
– RR: Ruimteregelaar voor toevoerlucht of  

afvoerlucht
– TAM: adaptermodule
– RR-RMF: Ruimteregelaar met geactiveerde  

ruimtemanagement functie
– TAM-RMF: Adaptermodule met geactiveerde  

ruimtemanagement functie

Opgave bedrijfstoestand
– Ingangsvariabelen nviManOverride  (SNVT_

hvac_overid), nviOccCmd  (SNVT_occupancy) 
en nviMode (SNVT_state)  voor 
bedrijfstoestanden

– nviManOverride heeft de hoogste LON- 
prioriteit

– nviMode heeft de laagste LON-prioriteit
– Configuratie van de verbanden is alleen voor  

nviOccCmd door de parameter nciConfig_Occ  
(SCPTdirection) beschikbaar

– Geldige schakeling van een ingangsvariabele  
leidt tot een geldige opgave van  
bedrijfstoestand LON voor de afzonderlijke  
regelaar of ruimte

– Ongeldige schakeling door LON geeft geen  
opgave

Beschrijving van de bedrijfstoestanden
Standaard-bedrijf
Standaard-bedrijf is het normale bedrijf  
gedurende de dag (meestal ca. 25 m³/h  
afvoerlucht per m²)

Gereduceerd bedrijf
Gereduceerd bedrijf ten opzichte van standaard- 
bedrijf, bijv. nachtverlaging

Verhoogd bedrijf
Verhoogd bedrijf ten opzichte van standaard- 
bedrijf, bijv. noodbedrijf

Dichtstand
Dichtstand van de luchthoeveelheidsregelaars,  
bijv. energiebesparend nachtbedrijf of  
uitschakeling van installatie

Openstand
Openstand van luchthoeveelheidsregelaar

Beschrijving

K6 – 2.3 – 6

Virtueel functieblok

nviDO_Set
nviManOP_Disable
nviManOverride
nviMode
nviOccCmd
nviPressSetSel
nvi
nviSC_SetPos
nviSunblinder
nviVolflowExh
nviVolflowSup
nviVolOffset_P
nviVolOffset_T

SC_LockHP

nvoDampPos

nvoDampPosMax_FH
nvoDampPosMax_RE
nvoDampPosMax_RS

nvoDampPosMax_TE

nvoDampPosMin_FH
nvoDampPosMin_RE
nvoDampPosMin_RS
nvoDampPosMin_SC

nvoLocalAlarm
nvoManOverride

nvoMode
nvoMode_R

nvoOccCmd_R
nvoPressAct

nvoPressAlarm
nvoPressSet

nvoSC_Alarm

nvoSwitchPos

nvoVelocityAct
nvoVelocitySet
nvoVolflowAct
nvoVolflowSet

nvoVolTotalExh
nvoVolTotalSup

nvoWireSensorPos

nvoDampPosMax_EC

nvoDampPosMax_SC

nvoDampPosMax_TS
nvoDampPosMin_EC

nvoDampPosMin_TE
nvoDampPosMin_TS

nvoDO_SetByLocal

nvoManOverride_R

nvoOccCmd

nvoSC_GetPos
nvoSC_LockHP

nvoStateDIO
nvoSummaryAlarm

nvoSystemDevices
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Overzicht datapunten LonWorks-aansluiting EM-LON firmware versie 1.0

Variabele-naam Type data FH RR TAM RR RMF TAM RMF SC Betekenis

nviManOver-
ride SNVT_hvac_overid x¹ x x Opgave bedrijfstoestand voor regelaar of ruimte

nviMode SNVT_state x¹ x x Opgave bedrijfstoestand voor regelaar of ruimte
nviOccCmd Type: SNVT_occupancy x¹ x x Opgave bedrijfstoestand voor regelaar of ruimte

nviManOp_Dis-
able SNVT_switch x¹ x x Vrijgave/blokkering handmodus

nviVolOffset_T SNVT_switch x x Opgave offset luchthoeveelheid temperatuurregeling
nviVolOffset_P SNVT_switch x x Opgave offset luchthoeveelheid drukregeling
nviPressSetSel SNVT_switch x x Omschakeling tussen gewenste druk 1 en 2
nvoManOver-

ride SNVT_hvac_overid x x x x Actuele bedrijfstoestand van de afzonderlijke regelaar

nvoManOverri -
de_R SNVT_hvac_overid x x Actuele bedrijfstoestand van de ruimte

nvoMode SNVT_state x x x x Actuele bedrijfstoestand van de afzonderlijke regelaar
nvoMode SNVT_state x x Actuele bedrijfstoestand van de ruimte

nvoOccCmd_R Type: SNVT_occupancy x x x x Actuele bedrijfstoestand van de afzonderlijke regelaar
nvoOccCmd_R Type: SNVT_occupancy x x Actuele bedrijfstoestand van de ruimte
nvoVolflowSet SNVT_flow x x x x Gewenste luchthoeveelheid van de regelaar
nvoVolflowAct SNVT_flow x x x x Werkelijk luchthoeveelheidssignaal van de regelaar
nvoVolTotalExh SNVT_flow x x x x x x Totaal afvoerlucht ruimte
nvoVolTotalSup SNVT_flow x x x x x x Totaal toevoerlucht ruimte

nvoPressSet SNVT_press_p x x Gewenste ruimtedruk
nvoPressAct SNVT_press_p x x Werkelijke ruimtedruk

nvoLocalAlarm SNVT_switch x x x x x x Alarm van de afzonderlijke regelaar
nvoSumma-

ryAlarm SNVT_switch x x Geconfigureerd verzamelalarm ruimte

nvoPressAlarm SNVT_switch x x Drukalarm
nvoVelocitySet SNVT_speed_mil x Actuele instroomsnelheid
nvoVelocityAct SNVT_speed_mil x Gewenste instroomsnelheid
nvoSwitchPos Type: SNVT_count x Stand van het schuifraam (stap 1,2,3)
nvoWireSen-

sorPos SNVT_switch x Stand van het schuifraam (opening %)

nvoDampPos SNVT_switch x x x x Klepstand van de regelaar
nvoDampPosM 

ax_FH SNVT_switch x x x x x x Gemeten klepstanden van de zuurkasten - max

nvoDampPosMi 
n_FH SNVT_switch x x x x x x Gemeten klepstanden van de zuurkasten - min

nvoDampPosM 
ax_RE SNVT_switch x x x x x x Gemeten klepstanden afvoer - max

nvoDampPosMi 
n_RE SNVT_switch x x x x x x Gemeten klepstanden afvoer - min

nvoDampPosM 
ax_TE SNVT_switch x x x x x x Gemeten klepstanden totale afvoer - max

nvoDampPosMi 
n_TE SNVT_switch x x x x x x Gemeten klepstanden totale afvoer - min

nvoDampPosM 
ax_RS SNVT_switch x x x x x x Gemeten klepstanden toevoer - max

nvoDampPosMi 
n_SC SNVT_switch x x x x x x Gemeten klepstanden toevoer - min
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Overzicht extra datapunten LonWorks-module EM-LON firmware versie 2.0 en TCU3 firmware  
versie 3.0

Variabele-naam Type data FH RR TAM RR RMF TAM RMF SC Betekenis

nviSunblinder SNVT_switch x x Aansturing zonwering

nviVolflowExh SNVT_flow x x x x x Aansluiting van een  
afvoerluchthoeveelheid

nviVolflowSup SNVT_flow x x x x x Aansluiting van een  
toevoerluchthoeveelheid

nvoSystemDevi-
ces Type: SNVT_count x x x x x x Aantal van de EASYLAB  

regelaars in dit systeem

nvoStateDIO SNVT_state x x x x x x Toestand van de digitale  
ingangen en uitgangen (TCU3)

Overzicht extra datapunten LonWorks-module EM-LON firmware versie 2.0 en TCU3 firmware  
versie 4.0

Variabele-naam Type data FH RR TAM RR RMF TAM RMF SC Betekenis

nviSC_LockHP SNVT_switch x Invoer raamvergrendeling hoge  
prioriteit

nvoSC_LockHP SNVT_switch x Terugmelding raamvergrendeling  
hoge prioriteit

nviSC_SetPos SNVT_switch x Invoer extern sluiten frontraam
nvoSC_GetPos SNVT_switch x Terugmelding positiestatus
nvoSC_Alarm SNVT_switch x Melding frontraamsluitinrichting 

Overzicht extra datapunten LonWorks-module EM-LON firmware versie 3.0 en TCU3 firmware  
versie 5.0

Variabele-naam Type data FH RR TAM RR RMF TAM RMF SC Betekenis

nviDO_Set SNVT_state x x x x x x Aansturing door niet door de  
regeling gebruikte relais

nvoDO_SetByLocal SNVT_state x x x x x x Geeft weer welk relais door de  
regelaar al gebruikt wordt

nvoDampPosMax_EC SNVT_switch x x x x x x
Uitvoer van de positie van de  
verst geopende klep van alle  

afvoerregelaars

nvoDampPosMin_SC SNVT_switch x x x x x x
Uitvoer van de positie van de  
minst geopende klep van alle  

afvoerregelaars

nvoDampPosMax_SC SNVT_switch x x x x x x
Uitvoer van de positie van de  
verst geopende klep van alle  

toevoerregelaars

nvoDampPosMin_SC SNVT_switch x x x x x x
Uitvoer van de positie van de  
minst geopende klep van alle  

toevoerregelaars

nvoDampPosMax_TS SNVT_switch x x x x x x
Uitvoer van de positie van de  
verst geopende klep van alle  

toevoerregelaars

nvoDampPosMin_TS SNVT_switch x x x x x x
Uitvoer van de positie van de  
minst geopende klep van alle  

toevoerregelaars
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nciConfig_Occ
Type: SCPTdirection
Functie: FH, RR met RMF, TAM met RMF

Functie
– Koppeling van Functiewaarde van  SNVT_

occupancy aan regelaar- of  
ruimtebedrijfstoestanden

– SNVT_occupancy bij invoer bedrijfstoestand  
voor een afzonderlijke regelaar of een totale  
ruimte

– nviOccCmd en nvoOccCmd zijn van het type  
SNVT_occupancy

nciMaxSendTime
Type: SCPTmaxSndT
Functie: FH, EC/SC, RR, TAM, RR met RMF, TAM  
met RMF

Functie
– Minimale actualiseringsinterval voor de LON- 

uitgangsvariabele bij ongewijzigde waarde

FH: zuurkastregelaar

EC/SC: Afvoer- /  
Toevoerregelaar

RR: ruimteregelaar  
voor toevoerlucht of  
afvoerlucht 

TAM: adaptermodule

RR met RMF:  
Ruimteregelaar met  
geactiveerde ruimte- 
management-functie 

TAM met RMF:  
Adaptermodule met  
geactiveerde ruimte- 
management-functie 

K6 – 2.3 – 9

Configuratieparameters

OC_OCCUPIED

Functie
Bit

0 1 2 3
Standaard bedrijf 0 0 0 0

Gereduceerd bedrijf 0 0 0 1
Verhoogd bedrijf 0 0 1 0

Dichtstand 0 1 0 0
Openstand 1 0 0 0

OC_BYPASS

Functie
Bit

8 9 10 11
Standaard bedrijf 0 0 0 0

Gereduceerd bedrijf 0 0 0 1
Verhoogd bedrijf 0 0 1 0

Dichtstand 0 1 0 0
Openstand 1 0 0 0

OC_UNOCCUPIED

Functie
Bit

4 5 6 7
Standaard bedrijf 0 0 0 0

Gereduceerd bedrijf 0 0 0 1
Verhoogd bedrijf 0 0 1 0

Dichtstand 0 1 0 0
Openstand 1 0 0 0

OC_STANDBY

Functie
Bit

12 13 14 15
Standaard bedrijf 0 0 0 0

Gereduceerd bedrijf 0 0 0 1
Verhoogd bedrijf 0 0 1 0

Dichtstand 0 1 0 0
Openstand 1 0 0 0
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nviManOverride
Type: SNVT_hvac_overid
Functie: FH, RR met RMF, TAM met RMF

Functie
– Functiewaarde van SNVT_hvac_overid voor  

opgave van de bedrijfstoestand
– FH: Opgave van de individuele  bedrijfstoestand 

van een afzonderlijke  zuurkastregelaar, alleen 
bij individuele  bedrijfstoestandschakeling 
(Stand-alone- bedrijf)

– RMF: Invoer van de bedrijfstoestand voor de  
totale EASYLAB ruimte

nviOccCmd
Type: SNVT_occupancy
Functie: FH, RR met RMF, TAM met RMF

Functie
– Functiewaarde van SNVT_occupancy voor  

opgave van de bedrijfstoestand
– FH: Invoer van de individuele bedrijfstoestand  

voor de afzonderlijke zuurkastregelaars, alleen  
bij individuele bedrijfstoestandschakeling  
(Stand-alone-bedrijf)

– RMF: Invoer van de bedrijfstoestand voor de  
totale EASYLAB ruimte

De toewijzing van de Functiewaarde aan de  
bedrijfstoestanden wordt in een vrij  
configureerbare tabel nciConfig_Occ in de  
regelaar vastgelegd.

nviMode
Type: SNVT_state
Functie: FH, RR met RMF, TAM met RMF

Functie
– Functiewaarde van SNVT_state voor invoer  

van de bedrijfstoestand
– FH: Invoer van de individuele bedrijfstoestand  

voor de afzonderlijke zuurkastregelaars, alleen  
bij individuele bedrijfstoestandschakeling  
(Stand-alone-bedrijf)

– RMF: Invoer van de bedrijfstoestand voor de  
totale EASYLAB ruimte

nviManOp_Disable
Type: SNVT_switch
Functie: FH, RR met RMF, TAM met RMF

Functie
– Bij vrijgave van de handmodus verschijnt het  

bijbehorende symbool op de bedienterminals  
van de zuurkast of de ruimte

– Meer informatie over de handmodus kunt u  
vinden in het EASYLAB ontwerphandboek

– De velden value en state zijn variabelen, alleen  
het veld state wordt ingevuld

Ingangsvariabelen
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Invoerwaarde voor nviManOverride
Status Beschrijving

HVO_positie Standaard bedrijf
HVO_Close Dichtstand
HVO_Open Openstand

HVO_Minimum Gereduceerd bedrijf
HVO_Maximum Verhoogd bedrijf

HVO_Nul Geen invoer

Basisconfiguratie voor toewijzing van Func-
tiewaarde en bedrijfstoestanden

Waarde Identifier Bedrijfstoestand
0 OC_OCCUPIED Standaard bedrijf
1 OC_UNOCCUPIED Gereduceerd bedrijf
2 OC_BYPASS Verhoogd bedrijf
3 OC_BYPASS Dichtstand

0xFF OC_NUL Geen invoer

Invoerwaarde voor nviMode
Bit Functie 0 1

4/11 Openstand niet actief actief
3/12 Dichtstand niet actief actief

2/13 Verhoogd  
bedrijf niet actief actief

1/14 Gereduceerd  
bedrijf niet actief actief

0/15 Standaard  
bedrijf niet actief actief
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nviVolOffset_T
Type: SNVT_switch
Functie: RR met RMF, TAM met RMF

Functie
– Aansluiten van een externe  

luchthoeveelheidsverschuiving, bijvoorbeeld  
voor aanpassing van het ventilatievoud of voor  
externe temperatuurregeling

– Gewenste verschuiving wordt als procentuele  
waarde door configuratie van bepaalde  
luchthoeveelheidsbereiken ingevoerd

– Variabele bevat de velden value en state,  
alleen het veld value wordt berekend

– Afhankelijk van de ruimteconfiguratie nemen  
meerdere regelaars de verschuivingsfunctie  
over

nviVolOffset_P
Type: SNVT_switch
Functie: RR met RMF, TAM met RMF

Functie
– Opname van een  

luchthoeveelheidsverschuiving voor een  
externe drukregeling

– Luchthoeveelheidsverschuiving wordt als  
procentuele waarde door configuratie in de  
regelaar van het luchthoeveelheidsbereik  
ingevoerd

– Variabele bevat de velden value en state,  
alleen het veld value wordt berekend

nviPressSetSel
Type: SNVT_switch
Functie: RR met RMF, TAM met RMF

Functie
– Ingang voor het omschakelen tussen twee  

drukwaarden bij geactiveerde drukregeling van  
het EASYLAB systeem (gewenste waarde in  
ruimte-management-functie opgeslagen)

– Variabele bevat de velden value en state
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Invoerwaarde voor nviManOp_Disable
Waarde Status Functie

–

0
- Handmodus aan  bedienterminal  vrijgegeven  

- bedrijfstoestand- invoer op DI heeft  voorrang op 
LON

1
- Handmodus op  bedienterminal is  geblokkeerd  

- bedrijfstoestand- invoer via LON  hebben de 
hoogste  prioriteit

Invoerwaarden voor nviVolOffset_T
Waarde Status Functie

Procent-
waarde –

Externe  
luchthoeveelheids-

verschuiving  
temperatuur:  

0,0 – 100,0 %

Invoerwaarde voor nviVolOffset_P
Waarde Status Functie

Procent-
waarde –

Externe  
luchthoeveelheids-
verschuiving druk:  

0,0 – 100,0 %

Invoerwaarde voor nviPressSetSel
Waarde Status Functie

0 0 Gewenste waarde  
druk 1

100 1 Gewenste waarde  
druk 2
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nviSunblinder
Type: SNVT_switch
Functie: RR met RMF, TAM met RMF (vanaf  
firmware versie 2.0)

Functie
– Aansturing van een zonnescherm, aangesloten  

aan de regelaar of adaptermodule
– De schakeluitgangen DO5 en DO6 worden  

aangestuurd
– Eventuele lokale schakelingen van een  

ruimtebediening worden door deze LonWorks- 
regeling overschreven

nviVolflowExh
Type: SNVT_flow, eenheid l/s
Functie: FH, RR, TAM, RR met RMF, TAM met  
RMF (vanaf firmware version 2.0)

Functie
– Integratie van een luchthoeveelheid in de  

ruimtebalans van het EASYLAB systeem
– Deze opgegeven luchthoeveelheid wordt in alle  

luchthoeveelheidsberekeningen (balans en  
gewenste waarden) meegenomen

nviVolflowSup
Type: SNVT_flow, eenheid l/s
Functie: FH, RR, TAM, RR met RMF, TAM met  
RMF (vanaf firmware version 2.0)

Functie
– Integratie van een toevoerluchthoeveelheid in  

de ruimtebalans van het EASYLAB systeem
– De hier ingevoerde luchthoeveelheid wordt in  

alle luchthoeveelheidsberekeningen (balans en  
gewenste waarden) meegenomen

nviSC_LockHP
Type: SNVT_switch
Functie: FH (vanaf firmware versie 2.0)

Functie
– Aansturing frontraamsluitinrichting, met hoge  

prioriteit
– Frontraam wordt dichtgestuurd en in de  

eindpositie vergrendeld 
– Eventuele lokale schakelingen van een  

ruimtebediening worden door deze LonWorks- 
regeling overschreven

nviSC_SetPos
Type: SNVT_switch
Functie: FH (vanaf firmware versie 2.0)

Functie
– Aansturing frontraamsluitinrichting
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Invoerwaarde voor nviSunblinder
Waarde Status Beschrijving

0 0
Zonwering sluiten  

(schakeluitgang DO6  
activeren)

100 1
Zonwering openen  

(schakeluitgang DO5  
activeren)

0 -1 geen opgave

Invoerwaarde voor nviSC_LockHP
Waarde Status Functie

0 0 niet actief
100 1 actief
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– Frontraam wordt dichtgestuurd 

nviDO_Set
Type: SNVT_State
Functies: FH,  EC/SC, RR, TAM, RR met RMF,  
TAM met RMF (vanaf firmware versie 3.0)

Functie
– Aansturing van niet door de regelaar gebruikte  

digitale uitgangen (relais)  

nvoManOverride
Type: SNVT_hvac_overid
Functies: FH, EC/SC, RR, RR met RMF

Functie
– Weergave van de actuele bedrijfstoestand, van  

de luchthoeveelheidsregelaar

nvoManOverride_R
Type: SNVT_hvac_overid
Functie: RR met RMF, TAM met RMF

Functie
– Weergave van de actuele ruimtebedrijftoestand

nvoMode
Type: SNVT_state
Functies: FH, EC/SC, RR, RR met RMF

Functie

  
 

Uitgangsvariabelen

FH: zuurkastregelaar

EC/SC: Afvoer- /  
Toevoerregelaar

RR: ruimteregelaar  
voor toevoerlucht of  
afvoerlucht 

TAM: adaptermodule

RR met RMF:  
Ruimteregelaar met  
geactiveerde ruimte- 
management-functie 

TAM met RMF:  
Adaptermodule met  
geactiveerde ruimte- 
management-functie 
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Invoerwaarde voor nviSC_SetPos
Waarde Status Functie

0 0 niet actief
100 1 actief

Invoerwaarden voor nviDO_Set
Bit Functie
7 DO1
6 DO2
5 DO3
4 DO4
3 DO5
2 DO6

Functiewaarde van nvoManOverride
Status Beschrijving

HVO_positie Standaard bedrijf
HVO_Close Dichtstand
HVO_Open Openstand

HVO_Minimum Gereduceerd bedrijf
HVO_Maximum Verhoogd bedrijf

Functiewaarde van nvoManOverride_R
Status Beschrijving

HVO_positie Standaard bedrijf
HVO_Close Dichtstand
HVO_Open Openstand

HVO_Minimum Gereduceerd bedrijf
HVO_Maximum Verhoogd bedrijf

0 niet actief
1 aktief 
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– Weergave van de actuele bedrijfstoestand, van  
de luchthoeveelheidsregelaar

nvoMode
Type: SNVT_state
Functie: RR met RMF, TAM met RMF

Functie
– Weergave van de actuele ruimtebedrijftoestand

nvoOccCmd_R
Type: SNVT_occupancy
Functies: FH, EC/SC, RR, RR met RMF

Functie
– Uitvoer van de bedrijfstoestand, waarin de  

luchthoeveelheidsregelaar werkt

De toewijzing van de Functiewaarde aan de  
bedrijfstoestanden is in een vrij configureerbare  
tabel in de regelaar vastgelegd
De tabel voor toewijzing van Functiewaarde van  
de SNVT_occupancy in ruimtebedrijfstoestanden  
kan met de configuratieparameter nciConfig_Occ  
aangepast worden.

nvoOccCmd_R
Type: SNVT_occupancy
Functie: RR met RMF, TAM met RMF

Functie
– Weergave van de actuele ruimtebedrijftoestand

De toewijzing van de Functiewaarde aan de  
bedrijfstoestanden is in een vrij configureerbare  
tabel in de regelaar vastgelegd
De tabel voor toewijzing van funktiewaarden van  
de SNVT_occupancy in ruimtebedrijfstoestanden  
kan met de configuratieparameter nciConfig_Occ  
aangepast worden.

nvoVolflowAct
Type: SNVT_flow, eenheid: l/s
Functies: FH, EC/SC, RR, RR met RMF

Functie
– Weergave van de werkelijke luchthoeveelheid  

van de luchthoeveelheidsregelaar
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Functiewaarde van nvoMode
Bit Functie 0 1
11 Openstand niet actief actief
12 Dichtstand niet actief actief

13 Verhoogd  
bedrijf niet actief actief

14 Gereduceerd  
bedrijf niet actief actief

15 Standaard  
bedrijf niet actief actief

Functiewaarde van nvoMode_R
Bit Functie 0 1
11 Openstand niet actief actief
12 Dichtstand niet actief actief

13 Verhoogd  
bedrijf niet actief actief

14 Gereduceerd  
bedrijf niet actief actief

15 Standaard  
bedrijf niet actief actief

Functiewaarde van nvoMode

Waarde Identifier
Uitgevoerde rege-

laarbedrijfstoe-
stand

0 OC_OCCUPIED Standaard bedrijf
1 OC_UNOCCUPIED Gereduceerd bedrijf
2 OC_BYPASS Verhoogd bedrijf
3 OC_STANDBY Dichtstand

Functiewaarde van nvoOccCmd_R (basisin-
stelling)

Waarde Identifier
Uitgevoerde rege-

laarbedrijfstoe-
stand

0 OC_OCCUPIED Standaard bedrijf
1 OC_UNOCCUPIED Gereduceerd bedrijf
2 OC_BYPASS Verhoogd bedrijf
3 OC_STANDBY Dichtstand
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nvoVolflowSet
Type: SNVT_flow, eenheid: l/s
Functies: FH, EC/SC, RR, RR met RMF

Functie
– Gewenste luchthoeveelheid van de  

luchthoeveelheidsregelaar

nvoVolTotalExh
Type: SNVT_flow, eenheid: l/s
Functie: FH, EC/SC, RR, TAM, RR met RMF, TAM  
met RMF

Functie
– Doorgave van de totale afvoerluchthoeveelheid  

van een EASYLAB ruimte
– Daarin worden de afvoerluchthoeveelheden  

van alle zuurkasten en afvoerregelaars en  
andere luchtafvoer (constant en variabel)  
samengevat

nvoVolTotalSup
Type: SNVT_flow, eenheid: l/s
Functie: FH, EC/SC, RR, TAM, RR met RMF, TAM  
met RMF

Functie
– Totale toevoerluchthoeveelheid van een  

EASYLAB ruimte
– Daarin zijn de toevoerluchthoeveelheden van  

alle toevoerluchtregelaars evenals de extra  
aangesloten toevoerluchthoeveelheden  
(constant en variabel) samengevat

nvoVelocityAct
Type: SNVT_speed_mil, eenheid: m/s
Functie: FH

Functie
– Weergave van de werkelijke instroomsnelheid,  

alleen als de zuurkastregelaar met een  
instroomsensor is uitgevoerd (FH-VS)

nvoVelocitySet
Type: SNVT_speed_mil, eenheid: m/s
Functie: FH

Functie
– Uitvoer van de gewenste instroomsnelheid,  

alleen als de zuurkastregelaar met een  
instroomsensor is uitgevoerd (FH-VS)
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nvoWireSensorPos
Type: SNVT_switch
Functie: FH

Functie
– Doorgave van de raamstand van de zuurkast  

als procentwaarde (Value) tussen gesloten  
stand (0 %) en openstand (100 %), alleen als  
de zuurkastregelaar met een raamstandsensor  
is uitgevoerd (FH-DS, FH-DV)

nvoSwitchPos
Type: SNVT_count
Functie: FH

Functie
– Uitvoer van de actuele schakelstap van de  

zuurkast als getal; alleen als de  
zuurkastregelaar met contacten voor een  
2- of 3-standenregeling is uitgevoerd  
(FH-2P,  FH-3P)

nvoPressAct
Type: SNVT_press_p, eenheid: Pa
Functie: RR met RMF, TAM met RMF

Functie
– Doorgave van de werkelijke druk van de  

EASYLAB drukregeling
– Werkelijke waarde wordt door een  

drukverschiltransmitter bepaald, deze wordt  
aan de RR met RMF of TAM met RMF  
aangesloten

nvoPressSet
Type: SNVT_press_p, eenheid: Pa
Functie: RR met RMF, TAM met RMF

Functie
– Weergave van de gewenste druk van de  

EASYLAB drukregeling

nvoDampPos
Type: SNVT_switch
Functies: FH, EC/SC, RR, RR met RMF

Functie
– Doorgave van de klepstand van de  

luchthoeveelheidsregelaar
– Klepstand 0 – 100 %

nvoLocalAlarm
Type: SNVT_switch
Functie: FH, EC/SC, RR, TAM, RR met RMF, TAM  
met RMF
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Functiewaarde van nvoSwitchPos
Getal Beschrijving

1 Schakelstap 1
2 Schakelstap 2
3 Schakelstap 3
0 Ongeldig
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Functie
– Weergave van een lokaal alarm voor  

zuurkastregelaar, afvoer- en toevoerregelaar,  
ruimteregelaar of TAM

– Alarmvoorwaarden zijn met de configuratie- 
software EasyConnect configureerbaar

nvoSummaryAlarm
Type: SNVT_switch
Functie: RR met RMF en TAM met RMF

Functie
– Doorgave van een verzamelalarm
– Melding wordt gegenereerd, als een regelaar in  

het syteem een alarm- of storingsmelding geeft
– Alarmvoorwaarden zijn met de configuratie- 

software EasyConnect configureerbaar
– Standaardconfiguratie is het  

luchthoeveelheidsalarm

nvoPressAlarm
Type: SNVT_switch
Functie: RR met RMF en TAM met RMF

Functie
– Doorgave van een ruimtedruk-alarm bij  

geactiveerde ruimtedrukregeling
– Alarmvoorwaarden zijn met de configuratie- 

software EasyConnect configureerbaar

nvoSystemDevices
Type: SNVT_count
Functie: FH, EC/SC, RR, TAM, RR met RMF, TAM  
met RMF (vanaf firmware versie 2.0)

Functie
– Aantal van de herkende EASYLAB  

systeemcomponenten

nvoStateDIO
Type: SNVT_state
Functie: FH, EC/SC, RR, TAM, RR met RMF, TAM  
met RMF (vanaf firmware versie 2.0)

Functie
– Bitlijst met de toestanden van de  

schakelingangen en schakeluitgangen van de  
regelaar of adaptermodule
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Functiewaarde van nvoLocalAlarm
Waarde Status Beschrijving

0 0 Lokaal alarm inaktief
100 1 Lokaal alarm actief

Functiewaarde van nvoSummaryAlarm
Waarde Status Beschrijving

0 0 Verzamelalarm niet  
actief

100 1 Verzamelalarm actief

Functiewaarde van nvoPressAlarm
Waarde Status Beschrijving

0 0 Ruimtedruk-alarm  
niet actief

100 1 Ruimmtedruk-alarm  
actief

Bitlijst
us16_varState_IO LonWorks

Schakeltoestand DO6 2
Schakeltoestand DO5 3
Schakeltoestand DO4 4
Schakeltoestand DO3 5
Schakeltoestand DO2 6
Schakeltoestand DO1 7
Schakeltoestand DI6 10
Schakeltoestand DI5 11
Schakeltoestand DI4 12
Schakeltoestand DI3 13
Schakeltoestand DI2 14
Schakeltoestand DI1 15
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nvoDampPosMin_** (State)
0 Alle kleppen in regelbedrijf. Invloed mogelijk.
–1 Alle kleppen in speciale bedrijfstoestand dicht  
(value = 0 %). Invloed niet mogelijk.
1 Minstens een klep in speciale bedrijfstoestand  
dichtstand.

nvoDampPosMax_FH
Type: SNVT_switch
Functie: FH, EC/SC, RR, TAM, RR met RMF, TAM  
met RMF

Functie
– Bepaling van de klepstand van de  

zuurkastregelaar in het systeem, die het meest  
geopend is

– Voor de bepaling van de klepstanden in  
separate afvoerluchtsystemen (2 ventilatoren)  
voor zuurkasten en ruimte-afvoerlucht

nvoDampPosMin_FH
Type: SNVT_switch
Functie: FH, EC/SC, RR, TAM, RR met RMF, TAM  
met RMF

Functie
– Klepstand van de zuurkastregelaar in het  

systeem, die het minst geopend is
– Voor de bepaling van de klepstanden in  

separate afvoerluchtsystemen (2 ventilatoren)  
voor zuurkasten en ruimte-afvoerlucht

nvoDampPosMax_RE
Type: SNVT_switch
Functie: FH, EC/SC, RR, TAM, RR met RMF, TAM  
met RMF

Functie
– Doorgave van de klepstand van de ruimte- 

afvoerluchtregelaar in het systeem, waarvan de  
regelklep het meest geopend is

– Voor de bepaling van de klepstanden in  
separate afvoerluchtsystemen (2 ventilatoren)  
voor zuurkasten en ruimte-afvoerlucht

nvoDampPosMin_RE
Type: SNVT_switch
Functie: FH, EC/SC, RR, TAM, RR met RMF, TAM  
met RMF

Functie
– Weergave van de klepstand van de  

ruimteluchtafvoerregelaar in het systeem,  
waarvan het klepblad het minst geopend is

– Voor de bepaling van de klepstanden in  
separate afvoerluchtsystemen (2 ventilatoren)  
voor zuurkasten en ruimte-afvoerlucht

nvoDampPosMax_** (State)
0 Alle kleppen in regelbedrijf. Invloed mogelijk.
–1 Alle kleppen in speciale bedrijfstoestand open  
(value = 100 %). Invloed mogelijk.
1 Minstens een klep in speciale bedrijfstoestand  
open.

Extra informatie bij de  
functiewaarde  
nvoDampMin_** en  
nvoDampMax_**
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Functiewaarde van nvoDampPosMax_FH
Waarde Status

Klepstand Toelichting

Functiewaarde van nvoDampPosMin_FH
Waarde Status

Klepstand Toelichting

Functiewaarde van nvoDampPosMax_RE
Waarde Status

Klepstand Toelichting

Functiewaarde van nvoDampPosMin_RE
Waarde Status

Klepstand Toelichting
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nvoDampPosMax_TE
Type: SNVT_switch
Functie: FH, EC/SC, RR, TAM, RR met RMF, TAM  
met RMF

Functie
– Opgave van de klepstand van de zuurkast-,  

afvoerluchluchtregelaar in het systeem,  
waarvan de klep het meest geopend is

– Voor de opgave van de klepstanden in het  
luchtafvoersysteem (1 ventilator) voor  
zuurkasten, afvoerlucht en ruimtelucht

nvoDampPosMin_TE
Type: SNVT_switch
Functie FH, EC/SC, RR, TAM, RR met RMF, TAM  
met RMF

Functie
– Klepstand van de zuurkast- of  

afvoerluchtregelaar in het systeem, waarvan  
het klepblad het minst geopend is

– Voor de opgave van de klepstanden in het  
luchtafvoersysteem (1 ventilator) voor  
zuurkasten, afvoerlucht en ruimtelucht

nvoDampPosMax_RS
Type: SNVT_switch
Functie: FH, EC/SC, RR, TAM, RR met RMF, TAM  
met RMF

Functie
– Uitvoer van de klepstand van de  

toevoerluchtregelaar in het systeem, waarvan  
het klepblad het meest is geopend

nvoDampPosMin_SC
Type: SNVT_switch
Functie: FH, EC/SC, RR, TAM, RR met RMF, TAM  
met RMF

Functie
– Uitvoer van de klepstand van de  

toevoerluchtregelaar in het systeem, waarvan  
het klepblad het minst is geopend

nvoSC_LockHP
Type: SNVT_switch
Functie: FH (vanaf firmware versie 2.0)

Functie
– Terugmelding frontraamsluitinrichting, met  

hoge prioriteit
– Terugmelding dat het frontraam dichtgestuurd  

en in de eindpositie vergrendeld werd
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Functiewaarde van nvoDampPosMax_TE
Waarde Status

Klepstand Toelichting

Functiewaarde van nvoDampPosMin_TE
Waarde Status

Klepstand Toelichting

Functiewaarde van nvoDampPosMax_RS
Waarde Status

Klepstand Toelichting

Functiewaarde van nvoDampPosMin_RS
Waarde Status

Klepstand Toelichting

Terugmedling voor nvoSC_LockHP
Waarde Status Functie

0 0 niet actief
100 1 actief
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nvoSC_GetPos
Type: SNVT_switch
Functie: FH (vanaf firmware versie 2.0)

Functie
– Positiestatus frontraam
– Terugmelding over de frontraampositie

nvoSC_Alarm
Type: SNVT_switch
Functie: FH (vanaf firmware versie 2.0)

Functie
– Melding frontraamsluitinrichting niet gereed  

nvoDO_SetByLocal
Type: SNVT_state
Funktie:  FH, EC/SC, RR, TAM, RR met RMF,  TAM 
met RMF ( vanaf firmware versie 3.0)

Functie
– Terugmeldingen via digitale uitgangen (relais)  

welke door de regelung gebruikt worden en  
daardoor niet extern aanstuurbaar zijn

nvoDampPosMax_EC
Type: SNVT_switch
Functies: FH, EC, SC, RR, TAM, RR met RMF,  
TAM met RMF (vanaf firmware Versie 3.0)

Functie
– Weergave van de klepstand van de  

afvoerluchtregelaar in het systeem, die het  
meest geopend is

– Voor de bepaling van de klepstanden in aparte  
afvoerluchtsystemen (2 ventilatoren) voor  
zuurkasten, afvoerlucht en ruimtelucht

nvoDampPosMin_SC
Type: SNVT_switch
Functies: FH, EC, SC, RR, TAM, RR met RMF,  
TAM met RMF (vanaf firmware Versie 3.0)

Functie
– Weergave van de klepstand van de  

afvoerluchtregelaar in het systeem, die het  
minst geopend is

– Voor de bepaling van de klepstanden in aparte  
afvoerluchtsystemen (2 ventilatoren) voor  
zuurkasten, afvoerlucht en ruimtelucht
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Terugmelding voor nvoSC_GetPos
Waarde Status Functie

0 0 gesloten
100 1 niet gesloten

0 –1 niet gevalideerd / 
positie onbekend

Terugmelding voor nvoSC_Alarm
Waarde Status Functie

0 0 niet actief
100 1 actief

Invoerwaarde voor nvoDO_SetByLocal
Bit Functie
7 DO1
6 DO2
5 DO3
4 DO4
3 DO5
2 DO6

Funktiewaarden van nvoDampPosMax_EC
Waarde Status

Klepstand Toelichting

0 niet actief
1 aktief 

Functiewaarde van nvoDampPosMin_EC
Waarde Status

Klepstand Toelichting
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nvoDampPosMax_SC
Type: SNVT_switch
Functies: FH, EC, SC, RR, TAM, RR met RMF,  
TAM met RMF (vanaf firmware Versie 3.0)

Functie
– Doorgave van de klepstand van de  

toevoerregelaar in het systeem, waarvan de  
klep het meest geopend is

– Voor de bepaling van de klepstanden in aparte  
toevoersystemen (2 ventilatoren) voor  
toevoerlucht en ruimtetoevoerlucht

nvoDampPosMin_SC
Type: SNVT_switch
Functies: FH, EC, SC, RR, TAM, RR met RMF,  
TAM met RMF (vanaf firmware Versie 3.0)

Functie
– Doorgave van de klepstand van de  

toevoerregelaar in het systeem, waarvan de  
klep het minst geopend is

– Voor de bepaling van de klepstanden in aparte  
toevoersystemen (2 ventilatoren) voor  
toevoerlucht en ruimtetoevoerlucht

nvoDampPosMax_TS
Type: SNVT_switch
Functies: FH, EC, SC, RR, TAM, RR met RMF,  
TAM met RMF (vanaf firmware Versie 3.0)

Functie
– Weergave van de klepstand van de  

toevoerluchtregelaar in het systeem, waarvan  
het klepblad het meest geopend is

– Voor de opname van de klepstanden in het  
toevoerluchtsystemen (1 ventilatoren) voor  
toevoerlucht

nvoDampPosMin_TS
Type: SNVT_switch
Functies: FH, EC, SC, RR, TAM, RR met RMF,  
TAM met RMF (vanaf firmware Versie 3.0)

Functie
– Weergave van de klepstand van de  

toevoerluchtregelaar in het systeem, waarvan  
het klepblad het minst geopend is

– Voor de opname van de klepstanden in het  
toevoerluchtsystemen (1 ventilatoren) voor  
toevoerlucht
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Functiewaarde van nvoDampPosMax_SC
Waarde Status

Klepstand Toelichting

Functiewaarden van nvoDampPosMin_SC
Waarde Status

Klepstand Toelichting

Functiewaarden van nvoDampPosMax_TS
Waarde Status

Klepstand Toelichting

Functiewaarde van nvoDampPosMin_TS
Waarde Status

Klepstand Toelichting
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Uitbreidingsmodule voor EASYLAB  
basiscomponenten (regelaar TCU3 en TROX  
adaptermodule TAM) met een Lon-Works- 
aansluiting voor integratie van ruimten of  
enkelwerkende luchthoeveelheidsregelaars in het  
gebouwbeheersysteem.
De uitbreidingsmodule heeft een LonWorks- 
Transceiver FTT-10A (Free Topology, Twisted  
Pair), Servicepin voor LonWorks-Integration en  
controlelampen data zenden, data ontvangen.

Speciale kenmerken
– LonWorks-netwerk voor vrije topologie met  

willekeurige aftakkingen (ster- en lijnstructuur  
en mengvormen)

– Uitsluitend standaard-netwerkvariabelen  
(SNVT) voor communiatie

– Datapunt voor een EASYLAB regelaar of voor  
een EASYLAB ruimte met verschillende  
functieprofielen

– Gebruikelijke systeemintegratie (binding) in het  
LonWorks-netwerk is nodig

Technische gegevens
– Communicatie: LonWorks-transceiver  

FTT- 10A, vrije topologie, twisted pair
– Aansluiting LonWorks-Netwerk met dubbele  

aansluitklemmen

Datapunten afzonderlijke regelaar
– Werkelijke en gewenste waarde van de actuele  

luchthoeveelheid
– Actuele klepstand
– Actuele bedrijfstoestand
– Alarm- en statusmeldingen
– Werkelijke waarde van de totale afvoer- en  

toevoerluchthoeveelheid (ruimte)
– Klepstanden van de regelaars in de ruimte
– Aantal van de systeemdeelnemers
– Opname van luchthoeveelheden
– Actuele status van de digitale in- en uitgangen
Extra datapunten zuurkastregelaar
– Opgave van de individuele bedrijfstoestand  

voor de met de uitbreidingsmodule uitgevoerde  
zuurkastregelaar

– Keuze prioriteit voor bedrijfstoestand-opgave
– Werkelijke en gewenste actuele  

instroomsnelheid (alleen voor  
zuurkastregelaars met instroomsensor, functie  
FH-VS)

Datapunten EASYLAB ruimte
– Opgave van de ruimtebedrijfstoestand: met  

een datapunt krijgen alle regelaars van de  
ruimte de bedrijfstoestand

– Keuze prioriteit voor bedrijfstoestand-opgave  
(gebouwbeheersysteem of ruimte)

– Actuele ruimtebedrijfstoestand
– Luchthoeveelheidsverschuiving voor een  

externe temperatuur- of drukregeling  
(bijv. door  het gebouwbeheersysteem)

– Omschakelen drukregeling: omschakelen  
tussen twee gewenste drukken

– Werkelijke waarde van de totale afvoer- en  
toevoerluchthoeveelheid (ruimte)

– Klepstanden van de regelaars in de ruimte
– Werkelijke en gewenste waarde van de  

ruimtedruk
– Ruimtedrukalarm
– Aantal van de systeemdeelnemers
– Opname van luchthoeveelheden
– Actuele status van de digitale in- en uitgangen
– Configureerbaar verzamelalarm  

(bedrijfstoestanden, hardwarestoringen)
– Aansturing van zonwering
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Standaardomschrijving
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