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EasyLink 

  Enkel vei til kontroll og styring av inneklima 

Feilfri installasjon 

EasyLink består av prefabrikkerte komponenter. Med et EasyLink Connect koblingskort gjør kablingen 

mellom komponentene i systemet enkel og pluggbar. Det gjør at sammenkoblingen av alle komponenter 

for å styre inneklima blir oversiktlig og enkel, noe som gir et system som eliminerer bort koblingsfeil. 

Enkel igangkjøring 

Konfigureringen av systemet gjøres enkelt etter installasjonen av utstyret, og den kan gjøres av 

installatør. Alle innstillinger og konfigurasjon gjøres enkelt i display. Systemet krever ingen 

programmeringskostnader eller IT-kunnskaper, og alt dette forenkler oppstart og igangkjøring. 

Systemintegrering 

EasyLink kommuniserer med toppsystem via Modbus, Bacnet eller EXOline på TCP/IP. 

Energiriktig viftestyring 

EasyLink benytter spjeldvinkelovervåking for optimal viftestyring. En optimizer-funksjon kontrollerer  til 

enhver tid turtallet til både tilluft- og avtrekksviftene basert på tilbakemelding fra alle spjeldposisjoner 

på romnivå. 

EasyLink er en prefabrikkert løsning for energiriktig styring og kontroll 
av inneklima i et bygg. Med EasyLink får man utnyttet den utslagbare 
kvaliteten og kostnadseffektiviteten som prefabrikkering gir, uten at det 
går utover fleksibiliteten. 

Smart avtrekkskontroll 

Egne innebygde program for avtrekkskontroll. Balanserer luftmengden mellom avtrekk og tilluft på 

en enkel måte.  Egen smart funksjon for sentralavtrekk - summerer alle luftmengder fra ønsket sone, 

inkludert en offset-funksjon. 

Driftskontroll 

Registrerer spjeldfunksjonene i anlegget. Gir alarm hvis et spjeld ikke beveger seg over tid. 

  EasyLink-systemet 



  Systemoppbygging 

• Et mindre EasyLink-system består av en EasyLink Master og inntil 30 stk. EasyLink RC romkontroller.

• Et medium stort EasyLink-system består av en EasyLink Master og inntil 254 enheter EasyLink Router/RC.

• Et stort EasyLink-system består av en EasyLink Master HM (hovedmaster) med inntil 50 stk. underliggende

EasyLink Master UM (undermaster) som hver kan ha inntil 254 enheter EasyLink Router/RC.

EasyLink 

EasyLink kobles sammen til ønsket størrelse etter følgende struktur: 



EasyLink RC 
Er romregulatoren i systemet. Med temperatursensor, display og knapper for settpunkt-

justering. Om det ikke er behov for settpunkt-justering i rommet kan EasyLink RC enkelt 

plugges direkte på koblingskortet EasyLink Connect. 

EasyLink Router  
Den benyttes når systemet skal bestå av flere enn 30 romregulatorer underlagt masteren. 

EasyLink Router kommuniserer med 32 romregulatorer og sender videre til masteren.  

EasyLink Master  
Er systemregulatoren i EasyLink-systemet. Med enkel konfigurering av avtrekksmengde, 

vifteoptimering og driftskontroll. Her setter man bl.a. opp spjeldvinkelstyring og sentral-

avtrekk. Kommuniserer med toppsystemet via Modbus, Bacnet eller EXOline på TCP/IP. 

Har to utganger på 0-10 V til vifter. 

  Komponenter 

EasyLink Connect 
Er et koblingskort som gir tilkoblingsmuligheter for alle komponenter til styring av inneklima 

i rommet. Har interface med RJ-standard -og Phoenix-plugger for enkel tilkobling.  

Monteres på VAV-kammer eller på vegg/tak over himling. 

Kortet kan leveres både med eller uten trafo for inngang for 24 V eller 230 V.  

EasyLink CO2 
Er CO2-sensoren i systemet. Veggmontert og med releutgang som kobler inn og ut ved 

valgte CO2-nivåer. Måleområdet er 0 til 2000 ppm.  

EasyLink Config 
Er et håndholdt brukerpanel som benyttes til å konfigurere EasyLink Master og 

EasyLink Router. Her kan man bl.a. stille spjeldvinkelstyring og sentralavtrekk. 

Regio-Tool 
PC-programvare for å gjøre konfigurering og evt. endringer  i EasyLink RC. 
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