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Utvidelsesmodul for avtrekksskapsregulatorer i EASYLAB-systemet, romregulatorer, 
avtrekksluftregulatorer, tilluftregulatorer og adaptermoduler, til integrasjon av rom 
eller individuelle luftmengderegulatorer i det sentrale bygningsstyringssystemet

 ■ LonWorks FTT-10A-grensesnitt
 ■ Kommunikasjon bare ved hjelp av standard nettverksvariabler (SNVT)
 ■ Utvidelsesmodulen monteres i kapslingen for EASYLAB-basiskomponent
 ■ Enkel å ettermontere
 ■ Doble koblingsklemmer for LonWorks-nettverket
 ■ Servicebryter og tilhørende indikatorlampe

Grensesnitt til sentralt bygningsstyringssystem
 ■ Ved bruk på en regulator med aktiv romstyringsfunksjon (RMF) gir modulen 

også datapunkter for hele rommet, f.eks. for totale luftmengder eller 
samlealarmer

 ■ Ved bruk på en enkeltregulator: datapunkter for luftmengde, alarm, 
spjeldbladstilling eller annet

 ■ Sentralisert standardinnstilling av driftsmodus, f.eks. nattdrift

K6 – 2.3 – 1

LonWorks-grensesnitt for EASYLAB-regulatorer  
og -adaptermoduler
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Type

EM-LON Generell informasjon 2.3 – 2
Spesiell informasjon – enkeltregulator 2.3 – 4
Spesiell informasjon – EASYLAB-rom 2.3 – 5
Spesiell informasjon – LonWorks-grensesnitt 2.3 – 6
Spesifikasjonstekst 2.3 – 23

Anvendelse
– Utvidelsesmodul type EM-LON for EASYLAB-

systemet
– LonWorks FTT-10A-grensesnitt til det sentrale 

bygningsstyringssystemet
– Datapunkter for enkeltregulatorer eller for rom-

met
– Romgrensesnitt: Standardinnstilling av rom-

driftsmodus innenfor EASYLAB-systemet, 
økning eller reduksjon av luftvekslingstallet, 
avlesing av faktiske romdriftsverdier eller evalu-
erte spjeldbladstillinger, samlealarmer

– Regulatorgrensesnitt: Driftsmodus standardinn-
stilling for en enkelt avtrekksskapsregulator, 
utlesing av individuelle driftsverdier, f.eks. luft-
mengder for enkeltregulatorer, eller enkeltalar-
mer

– Kan brukes sammen med avtrekksskap-, til-
luft-, avtrekksluft- eller differansetrykkregulator 
EASYLAB TCU3 og sammen med adaptermo-
dul TAM

– Til bruk i laboratorier, renrom i legemiddel- og 
halvlederindustrien, operasjonssaler, intensiv-
avdelinger og kontorer med svært høye regule-
ringskrav

– Monteres på fabrikken eller ettermonteres i 
kapslingen for EASYLAB-grunnkomponenter

Spesielle egenskaper
– LonWorks-nettverk med fri topologi og et vilkår-

lig antall forgreninger (stjerne, linje og vilkårlige 
kombinasjoner)

– Kommunikasjon bare ved hjelp av standard 
nettverksvariabler (SNVT)

– Datagrensesnitt for en EASYLAB-regulator 
eller for et EASYLAB-rom med ulike funksjons-
profiler

– Systemintegrasjon (binding) i LonWorks-nett-
verket er nødvendig

Deler og egenskaper
– Mikroprosessor med grunnprogram lagret i 

ikke-flyktig minne for innlasting av LonWorks-
applikasjoner

– LonWorks-transceiver FTT-10A – fri topologi – 
twisted pair

– Doble koblingsklemmer for LonWorks-nettverk 
(enkel kabling)

– Servicebryter og tilhørende indikatorlampe for 
overføring av neuron-ID til systemintegrasjon

– To indikatorlamper for «sender data» og «mot-
tar data»

Kjennetegn ved konstruksjonen
– Kretskortdimensjoner og -festepunkter passer 

til EASYLAB-hovedkretskortet og kapslingen
– Festing med skruer
– Stikkontakt til tilkobling av modulen til hoved-

kretskortet til TCU3 eller TAM

Installasjon og idriftsetting
Installasjon
– Som tilleggsdel til EASYLAB-grunnkomponen-

ten: fabrikkmontert
– For ettermontering: Monter utvidelsesmodulen i 

grunnkapslingen
– Koble enheten til LonWorks-nettverket

Idriftsetting
– EASYLAB-regulatoren identifiserer utvidelse-

smodulen automatisk
– Integrasjonen med LonWorks-nettverket og 

den logiske sammenknytningen av datapunk-
tene (binding) skjer med et nettverksadminis-
trasjonsverktøy (f.eks. Echelon LonMarker, 
leveres av andre)

– Last inn EASYLAB LonWorks-applikasjonen

Grunnleggende informasjon og terminologi 2.7 – 1

Side

K6 – 2.3 – 2

Beskrivelse

Tekniske data Forsyningsspenning 5 V DC fra regulator eller adaptermodul
Kommunikasjonsgrensesnitt LonWorks-transceiver FTT-10A, fri topologi, twisted pair

Tilkobling til LonWorks-nettverk Seks koblingsklemmer for kabeltverrsnitt 0,12–1,5 mm² (LON A, LON B og 
display, to av hver)

Driftstemperatur 0–50 °C
IEC-beskyttelsesklasse III (PELV)
Kapslingsgrad IP 20
EF-samsvar EMC i henhold til 2004/108/EF, lavspenning i henhold til 2006/95/EF
Dimensjoner (L × B × H) 78 × 65 × 100 mm

Utvidelsesmodul LON 
FTT 10
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Utvidelsesmodulen EM-LON utfyller EASYLAB-
grunnkomponentene (regulator TCU3 eller adap-
termodul TAM) med et LonWorks-grensesnitt til til-
knytning av rom eller individuelle luftmengderegu-
latorer til det sentrale bygningsstyringssystemet.
LonWorks-grensesnittet støtter EASYLABs kon-
sept for romdriftsmodus. Det er mulig å angi drifts-
modus innstillinger for å styre ulike luftmengder for 
dag- og nattdrift, og å øke eller redusere luftveks-
lingstallet med en viss verdi (settpunktendring for 
luftmengde), f.eks. for å påvirke romtemperaturen.
Ved hjelp av LonWorks-grensesnittet kan man 
sette opp et individuelt alarmstyringssystem ved å 
samle konfigurerbare EASYLAB-alarmer. Grense-
snittet gjør det også mulig med overføring av aktu-
elle driftsverdier som luftmengdeverdier og spjeld-
bladstilling for en regulator eller for alle regulatorer 
i et rom.

Funksjon
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Bestillingskode

Eventuelle tilleggsdeler 
må defineres med VAV-
enhetens bestillingskode.

Utvidelsesmodul EM-LON for ettermontering

  EM – LON  

Ettermontering mulig.

EM-LON

①

②
③

④

① Koblingssokkel for tilkobling til  
EASYLAB-hovedkretskortet/r

② Koblingsklemme for LonWorks-nettverket/r
③ Servicebryter og tilhørende indikatorlampe/r
④ Indikatorlamper – dataoverføring

Bestillingskodedetalj for reguleringskomponent 
ELAB EASYLAB-regulator TCU3 eller TAM

  ELAB  /  ...L...  /  ...  
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Grensesnitt for én EASYLAB-regulator
– Lokalt datagrensesnitt for en avtrekksskapsre-

gulator, tilluftregulator, avtrekksluftregulator 
eller TAM adaptermodul

Datapunkter for en enkeltregulator
– Faktisk verdi og settpunkt for luftmengden
– Spjeldbladstilling
– Driftsmodus
– Alarm/statusmeldinger
– Faktiske verdier for total tilluft og total avtrekks-

luft (rom)
– Evaluerte spjeldbladstillinger for alle regulato-

rer i et rom
– Antallet regulatorer i EASYLAB-systemet

– Integrasjon av luftmengder
– Statusen til de digitale inngangene og utgan-

gene

Ytterligere datapunkter for en avtrekksskapsregu-
lator
– Standard innstilling av driftsmodus for avtrekks-

skapsregulatoren som er utstyrt med utvidelse-
smodulen

– Valg av prioritet for standardinnstilling for drifts-
modus

– Faktisk verdi og settpunkt for fronthastighet 
(bare for avtrekksskapsregulatorer med front-
hastighetsgiver, utstyrsfunksjon FH-VS)

K6 – 2.3 – 4

Beskrivelse

BACnet- eller Modbus-grensesnitt på en enkeltregulator, f.eks. en avtrekksskapsregulator

LonWorks / BACnet / Modbus

BMS

ROM

RBA RBA

IBA ROM ROM

Tilluft Avtrekksluft

Kommunikasjonskabel

Rom kontrollpanel

TAM-RMF

Avtrekksskap 1 Avtrekksskap 2 Avtrekksskap 3 Avtrekksskap 4

BMS Sentralt bygningsstyringssystem
ROM Romdriftsmodus, fra romkontrollpanelet

RMF Regulator med aktiv romstyringsfunksjon
IOM Individuell driftsmodus, overført via 
  BACnet- eller Modbus-grensesnitt
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Grensesnitt for ett EASYLAB-rom
– Lokalt datagrensesnitt for en TCU3 romregula-

tor (tilluft eller avtrekksluft) eller TAM adapter-
modul med aktiv romstyringsfunksjon

– Romstyringsfunksjonen reduserer behovet for 
datapunkter i nettverket og dermed idriftset-
tingskostnadene

– Overføring av lokale data for enkeltregulatoren 
og for rommet

Datapunkter for romregulatoren
– Standard innstilling av driftsmodus for rommet: 

Det trengs bare ett datapunkt for å angi drifts-
modus innstilling for alle regulatorer i et rom

– Valg av prioritet for innstilling av driftsmodus 
(sentralt bygningsstyringssystem eller rom)

– Romdriftsmodus
– Settpunktendring for luftmengde (for eksempel 

via det sentrale bygningsstyringssystemet) for 
en ekstern temperatur- eller differansetrykkre-
gulering

– Settpunktverdiomkobling for differansetrykkre-
gulering: Omkobling mellom to differansetrykk-
settpunkter

– Faktiske verdier for total tilluft og total avtrekks-
luft (rom)

– Vurderte spjeldbladstillinger for alle regulatorer 
i et rom

– Faktisk verdi og settpunkt for romdifferanse-
trykket

– Romtrykkalarm
– Antallet regulatorer i EASYLAB-systemet
– Integrasjon av luftmengder
– Tilstanden til de digitale inngangene og utgan-

gene
– Konfigurerbar samlealarm (driftstilstander, 

maskinvarefeil)
– Styresignal for solskjerming/persienner (leve-

res av andre)

K6 – 2.3 – 5

Beskrivelse

BACnet- eller Modbus-grensesnitt for et EASYLAB-rom, f.eks. på en romregulator 
med aktiv romstyringsfunksjon

LonWorks / BACnet / Modbus

BMS

ROM ROM

ROM ROM

ROM ROM

Tilluft Avtrekksluft

Kommunikasjonskabel

Rom kontrollpanel

TAM-RMF

Avtrekksskap 1 Avtrekksskap 2 Avtrekksskap 3 Avtrekksskap 4

BMS sentralt bygningsstyringssystem
ROM Romdriftsart, fra regulatoren med 
  romstyringsfunksjon

RMF Regulator med aktiv romstyringsfunksjon
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Beskrivelse av nettverksvariabler (SNVT)
Alle variabler og parametre er basert på standard 
nettverksvariabler (SNVT). Det gjør at utvidelse-
smodulen EM-LON kan integreres i et LonWorks-
nettverk.
Utstyrsfunksjonene som støtter hver enkelt varia-
bel, er oppført under spesiell informasjon for den 
aktuelle nettverksvariabelen.

Forkortelser
– FH: Avtrekksskapsregulator
– EC/SC: Avtrekksluft-/tilluftregulator
– RR: Romregulator for tilluft eller avtrekksluft
– TAM: Adaptermodul
– RR-RMF: Romregulator med aktiv romstyrings-

funksjon
– TAM-RMF: Adaptermodul med aktiv romsty-

ringsfunksjon

Driftsmodus standard innstilling
– Inngangsvariablene nviManOverride (SNVT_

hvac_overid), nviOccCmd (SNVT_occupancy) 
og nviMode (SNVT_state) er tilgjengelige for 
driftsmoduser

– nviManOverride har den høyeste LON-priorite-
ten

– nviMode har den laveste LON-prioriteten
– Konfigurasjon av tilordningen er mulig bare for 

nviOccCmd ved hjelp av parameteren nciCon-
fig_Occ (SCPTdirection)

– Gyldig binding av en inngangsvariabel resulte-
rer i en gyldig driftsmodus innstilling i LON for 
en enkeltregulator eller for rommet

– Ugyldig binding av en inngangsvariabel resulte-
rer ikke i en innstilling av driftsmodus i LON

Driftsmoduser
Standarddrift
Standarddrift vil si vanlig drift om dagen (i Tysk-
land vanligvis, i henhold til DIN 1946 del 7, 25 
m³/h avtrekksluft pr. m² «hovedbruksflate» 

Redusert drift
Lavere drift enn ved standarddrift, f.eks. nattsen-
king

Forhøyet drift
Høyere drift enn ved standarddrift, f.eks. nøddrift

Avstengingsmodus
Avstenging av luftmengderegulatoren, f.eks. for å 
spare energi om natten eller for å stenge systemet

ÅPEN-stilling
Åpen stilling for luftmengderegulatoren

Beskrivelse

K6 – 2.3 – 6

Virtuell funksjonsblokk

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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Oversikt over datapunkter for LonWorks-grensesnitt EM-LON firmware-versjon 1.0

Navn på variabel Datatype FH RR TAM RR  
RMF

TAM  
RMF

EC/
SC Betydning

nviMa nOver ride SNVT_hvac_overid x¹ x x Standard innstilling driftsmodus for regulator eller rom

nviMo de SNVT_state x¹ x x Standard innstilling driftsmodus for regulator eller rom

nviOccCmd SNVT_occupancy x¹ x x Standard innstilling driftsmodus for regulator eller rom

nviMa nOP_ Disable SNVT_switch x¹ x x Aktivere/deaktivere manuell betjening

nviVol Offset_T SNVT_switch x x Signalisering av en settpunktendring for luftmengde for 
temperaturregulering

nviVol Offset_P SNVT_switch x x Signalisering av en settpunktendring for luftmengde for 
differansetrykkregulering

nviPre ssSet Sel SNVT_switch x x Omkobling mellom differansetrykksettpunkt 1 og 2

nvoMa nOver ride SNVT_hvac_overid x x x x Driftsmodus for en enkeltregulator

nvoMa nOver ride_R SNVT_hvac_overid x x Driftsmodus for rommet

nvoM ode SNVT_state x x x x Driftsmodus for en enkeltregulator

nvoM ode_R SNVT_state x x Driftsmodus for rommet

nvoOc cCmd SNVT_occupancy x x x x Driftsmodus for en enkeltregulator

nvoOc cCmd_R SNVT_occupancy x x Driftsmodus for rommet

nvoVo lflowS et SNVT_flow x x x x Luftmengdesettpunkt for regulatoren

nvoVo lflowA ct SNVT_flow x x x x Faktisk luftmengdeverdi for regulatoren

nvoVo lTotalExh SNVT_flow x x x x x x Total avtrekksluft for rommet

nvoVo lTotalSup SNVT_flow x x x x x x Total tilluft for rommet

nvoPr essSe t SNVT_press_p x x Differansetrykksettpunkt for rommet

nvoPr essAc t SNVT_press_p x x Faktisk differansetrykkverdi for rommet

nvoLo calAla rm SNVT_switch x x x x x x Alarm for enkeltregulatoren

nvoSu mmaryAlar m SNVT_switch x x Samlealarm for rommet

nvoPr essAl arm SNVT_switch x x Differansetrykkalarm

nvoVel ocitySet SNVT_speed_mil x Faktisk fronthastighetsverdi

nvoVel ocityAct SNVT_speed_mil x Fronthastighetssettpunkt

nvoSw itchPo s SNVT_count x Lukestilling (trinn 1, 2, 3)

nvoWi reSensorPo s SNVT_switch x Lukestilling (lukeåpning %)

nvoDa mpPo s SNVT_switch x x x x Spjeldbladstillingen til en enkeltregulator

nvoDa mpPo sMax_FH SNVT_switch x x x x x x Vurdert spjeldbladstilling for avtrekksskap – maks

nvoDa mpPo sMin_ FH SNVT_switch x x x x x x Vurdert spjeldbladstilling for avtrekksskap – min.

nvoDa mpPo sMax_RE SNVT_switch x x x x x x Vurdert spjeldbladstilling avtrekksluft – maks

nvoDa mpPo sMin_ RE SNVT_switch x x x x x x Vurdert spjeldbladstilling avtrekksluft – min.

FH: Avtrekkskapsregulator
RR: Romregulator for tilluft eller avtrekksluft
TAM: Adaptermodul
RR RMF: Romregulator med aktiv romstyringsfunksjon
TAM RMF: Adaptermodul med aktiv romstyringsfunksjon
1 kun for individuelt valgt driftsmodus (stand alone drift)
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Oversikt over ytterligere datapunkter for LonWorks-grensesnitt EM-LON firmware-versjon 
2.0 og TCU3 firmware-versjon 3.0

Navn på variabel Datatype FH RR TAM RR  
RMF

TAM 
RMF

EC/ 
SC Betydning

nviSunblinder SNVT_switch x x Styresignal for solskjerming/
persienner

nviVolflowExh SNVT_flow x x x x x Tilkobling av en avtrekksluft-
mengde

nviVolflowSup SNVT_flow x x x x x Tilkobling av en tilluftmengde
nvoSystemDevices SNVT_count x x x x x x Antall EASYLAB-enheter

nvoStateDIO SNVT_state x x x x x x
Statusen til de digitale inn-

gangene og utgangene 
(TCU3)

Oversikt over ytterligere datapunkter for LonWorks-grensesnitt EM-LON firmware-versjon 
2.0 og TCU3 firmware-versjon 4.0

Navn på variabel Datatype FH RR TAM RR  
RMF

TAM 
RMF

EC/ 
SC Betydning

nviSC_LockHP SNVT_switch x Lukk og lås luken, høy prioritet

nvoSC_LockHP SNVT_switch x Tilbakemelding, luken er låst, høy 
prioritet

nviSC_SetPos SNVT_switch x Innstilling fra sentralt bygningssty-
ringssystem: Lukk luken

nvoSC_GetPos SNVT_switch x Signalisering av stilling

nvoSC_Alarm SNVT_switch x Signal for automatisk lukeenhet 

Navn på variabel Datatype FH RR TAM RR  
RMF

TAM  
RMF

EC/
SC Betydning

nvoDa mpPo sMax_TE SNVT_switch x x x x x x Vurdert spjeldbladstilling total avtrekksluft – maks

nvoDa mpPo sMin_ TE SNVT_switch x x x x x x Vurdert spjeldbladstilling total avtrekksluft – min.

nvoDa mpPo sMax_RS SNVT_switch x x x x x x Vurdert spjeldbladstilling tilluft – maks

nvoDa mpPo sMin_ RS SNVT_switch x x x x x x Vurdert spjeldbladstilling tilluft – min.

Oversikt over datapunkter for LonWorks-grensesnitt EM-LON firmware-versjon 1.0

FH: Avtrekkskapsregulator
RR: Romregulator for tilluft eller avtrekksluft
TAM: Adaptermodul
RR RMF: Romregulator med aktiv romstyringsfunksjon
TAM RMF: Adaptermodul med aktiv romstyringsfunksjon
1 kun for individuelt valgt driftsmodus (stand alone drift)
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Oversikt over ytterligere datapunkter for LonWorks-grensesnitt EM-LON firmware-versjon 
3.0 og TCU3 firmware-versjon 5.0

Navn på variabel Datatype FH RR TAM RR  
RMF

TAM  
RMF

EC/ 
SC Betydning

nviDO_Set SNVT_state x x x x x x Signalisering til releer som ikke bru-
kes av reguleringssystemet

nvoDO_SetByLocal SNVT_state x x x x x x Viser hvilket relé som allerede brukes 
av regulatoren

nvoDampPosMax_EC SNVT_switch x x x x x x
Utdata av spjeldbladstillingen for 

avtrekksluftregulatoren med det mest 
åpne spjeldbladet

nvoDampPosMin_E C SNVT_switch x x x x x x
Utdata av spjeldbladstillingen for 
avtrekksluftregulatoren med det 

minst åpne spjeldbladet

nvoDampPosMax_SC SNVT_switch x x x x x x
Utdata av spjeldbladstillingen for til-

luftregulatoren med det mest åpne 
spjeldbladet

nvoDampPosMin_S 
C SNVT_switch x x x x x x

Utdata av spjeldbladstillingen for til-
luftregulatoren med det minst åpne 

spjeldbladet

nvoDampPosMax_TS SNVT_switch x x x x x x
Utdata av spjeldbladstillingen for til-

luftregulatoren med det mest åpne 
spjeldbladet

nvoDampPosMin_T S SNVT_switch x x x x x x
Utdata av spjeldbladstillingen for til-
luftregulatoren med det minst åpne 

spjeldbladet
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nciConfig_Occ
Type: SCPTdirection
Utstyrsfunksjoner: FH, RR med RMF, TAM med 
RMF

Funksjon
– Tilordning av funksjonsverdier for SNVT_occu-

pancy til regulator- eller romdriftsmoduser
– SNVT_occupancy brukt til innstillinger for en 

regulator eller et rom
– nviOccCmd og nvoOccCmd er av typen 

SNVT_occupancy

nciMaxSendTime
Type: SCPTmaxSndT
Utstyrsfunksjoner: FH, EC/SC, RR, TAM, RR med 
RMF, TAM med RMF

Funksjon
– Minste oppdateringsintervall for LON-utgangs-

variablene ved uendret verdi.

FH: Avtrekksskapsregula-
tor

EC/SC: Avtrekksluft-/til-
luftregulator

RR: Romregulator for til-
luft eller avtrekksluft

TAM: Adaptermodul

RR med RMF: Romregu-
lator med aktiv romsty-
ringsfunksjon

TAM med RMF: Adapter-
modul med aktiv romsty-
ringsfunksjon

K6 – 2.3 – 9

Konfigurasjonsparame-
ter

OC_OCCUPIED

Funksjon
Bit

0 1 2 3
Standarddrift 0 0 0 0
Redusert drift 0 0 0 1
Forhøyet drift 0 0 1 0

Avstengingsmodus 0 1 0 0
ÅPEN-stilling 1 0 0 0

OC_BYPASS

Funksjon
Bit

8 9 10 11
Standarddrift 0 0 0 0
Redusert drift 0 0 0 1
Forhøyet drift 0 0 1 0

Avstengingsmodus 0 1 0 0
ÅPEN-stilling 1 0 0 0

OC_UNOCCUPIED

Funksjon
Bit

4 5 6 7
Standarddrift 0 0 0 0
Redusert drift 0 0 0 1
Forhøyet drift 0 0 1 0

Avstengingsmodus 0 1 0 0
ÅPEN-stilling 1 0 0 0

OC_STANDBY

Funksjon
Bit

12 13 14 15
Standarddrift 0 0 0 0
Redusert drift 0 0 0 1
Forhøyet drift 0 0 1 0

Avstengingsmodus 0 1 0 0
ÅPEN-stilling 1 0 0 0
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nviManOverride
Type: SNVT_hvac_overid
Utstyrsfunksjoner: FH, RR med RMF, TAM med 
RMF

Funksjon
– Funksjonsverdier SNVT_hvac_overid for drifts-

modus innstilling
– FH: Driftsmodus innstilling for en enkelt 

avtrekksskapsregulator, bare med individuelt 
driftsmodus innstilling (selvstendig drift)

– RMF: Driftsmodus innstilling for hele EASY-
LAB-rommet

nviOccCmd
Type: SNVT_occupancy
Utstyrsfunksjoner: FH, RR med RMF, TAM med 
RMF

Funksjon
– Funksjonsverdier SNVT_occupancy for drifts-

modus innstillinger
– FH: Innstillinger for driftsmodus for en enkelt 

avtrekksskapsregulator, bare med individuelt 
innstillinger for driftsmodus (selvstendig drift)

– RMF: Innstillinger for driftsmodus for hele 
EASYLAB-rommet

Tilordningen av funksjonsverdier til driftsmoduser 
blir lagret i nciConfig_Occ-tabellen i regulatoren 
og kan konfigureres

nviMode
Type: SNVT_state
Utstyrsfunksjoner: FH, RR med RMF, TAM med 
RMF

Funksjon
– Funksjonsverdi SNVT_state for innstilling av 

driftsmodus
– FH: Innstilling av driftsmodus for en enkelt 

avtrekksskapsregulator, bare med individuelt 
innstilling av driftsmodus (selvstendig drift)

– RMF: Innstilling av driftsmodus for hele EASY-
LAB-rommet

Inngangsvariabler

  
 

  
 

  
 

K6 – 2.3 – 10

Valg for nviManOverride
Tilstand Beskrivelse

HVO_Position Standarddrift
HVO_Close Avstengingsmodus
HVO_Open ÅPEN-stilling

HVO_Minimum Redusert drift
HVO_Maximum Forhøyet drift

HVO_Nul Ikke noe forvalg

Valg av funksjonsverdier til driftsmoduser – 
grunnkonfigurasjon

Verdi Identifikator Driftsart
0 OC_OCCUPIED Standarddrift
1 OC_UNOCCUPIED Redusert drift
2 OC_BYPASS Forhøyet drift
3 OC_BYPASS Avstengingsmodus

0xFF OC_NUL Ikke noe forvalg

Valg for nviMode
Bit Funksjon 0 1

4/11 ÅPEN-stilling inaktiv aktiv

3/12 Avstengings-
modus inaktiv aktiv

2/13 Forhøyet drift inaktiv aktiv

1/14 Redusert drift inaktiv aktiv

0/15 Standarddrift inaktiv aktiv
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nviManOp_Disable
Type: SNVT_switch
Utstyrsfunksjoner: FH, RR med RMF, TAM med 
RMF

Funksjon
– Ved aktivering av manuell betjening kommer 

det tilhørende symbolet til syne på avtrekks-
skaps- eller romkontrollpanelet

– Se prosjekteringshåndboken for EASYLAB for 
mer informasjon om manuell betjening.

– Variabelen omfatter feltene value og state, men 
bare state brukes.

nviVolOffset_T
Type: SNVT_switch
Utstyrsfunksjoner: RR med RMF, TAM med RMF

Funksjon
– Signalisering av en ekstern settpunktendring 

for luftmengde, f.eks. for justering av luftveks-
lingstallet for rommet eller for ekstern tempera-
turregulering

– Endringssignalet blir overført som en prosent 
av et endringsområde for luftmengde som er 
konfigurert i regulatoren

– Variabelen omfatter feltene value og state, men 
bare verdi brukes

– Flere regulatorer overtar, i tråd med romkonfi-
gurasjonen, settpunktendringsfunksjonen

nviVolOffset_P
Type: SNVT_switch
Utstyrsfunksjoner: RR med RMF, TAM med RMF

Funksjon
– Signalisering av en settpunktendring for luft-

mengde for ekstern differansetrykkregulering
– Endringssignalet blir overført som en prosent 

av et endringsområde for luftmengde som er 
konfigurert i regulatoren

– Variabelen omfatter feltene value og state, men 
bare verdi brukes

nviPressSetSel
Type: SNVT_switch
Utstyrsfunksjoner: RR med RMF, TAM med RMF

Funksjon
– Hvis EASYLAB-systemets romtrykkregulering 

er aktiv, er dette inngangen for omkobling mel-
lom to differansetrykksettpunkter som er lagret 
i romstyringsfunksjonen

– Variabelen omfatter feltene value og state
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Valg for nviManOp_Disable
Verdi Tilstand Funksjon

–

0

- Manuell betjening 
er aktivert på kon-

trollpanelet – innstil-
linger for driftsmodus 
på DI overstyrer LON

1

- Manuell betjening 
er deaktivert på kon-
trollpanelet – innstil-

linger for driftsmodus 
fra LON har høyest 

prioritet

Valg for nviVolOffset_T
Verdi Tilstand Funksjon

Prosent-
verdi –

Ekstern settpunkt-
endring for luft-

mengde for tempera-
tur: 0,0–100,0 %

Valg for nviVolOffset_P
Verdi Tilstand Funksjon

Prosent-
verdi –

Ekstern settpunkt-
endring for luft-

mengde for differan-
setrykk: 0,0–100,0 %

Valg for nviPressSetSel
Verdi Tilstand Funksjon

0 0 Differansetrykksett-
punkt 1

100 1 Differansetrykksett-
punkt 2
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nviSunblinder
Type: SNVT_switch
Utstyrsfunksjoner: RR med RMF, TAM med RMF 
(Firmware-versjon 2.0 og høyere)

Funksjon
– Styresignal for solskjerming/persienner, tilko-

blet til regulatoren eller adaptermodulen
– Bryterutgangene DO5 og DO6 vil bli brukt
– Denne LonWorks-innstillingen overstyrer even-

tuelle andre innstillinger fra det lokale romkon-
trollpanelet

nviVolflowExh
Type: SNVT_flow, enhet l/s
Utstyrsfunksjoner: FH, RR, TAM, RR med RMF, 
TAM med RMF (Firmware-versjon 2.0 og høyere)

Funksjon
– Integrasjon av en avtrekksluftmengde i EASY-

LAB-systemets rombalanse
– Denne innstilte luftmengden blir tatt hensyn til 

ved alle luftmengdeberegninger (balanse og 
settpunkter)

nviVolflowSup
Type: SNVT_flow, enhet l/s
Utstyrsfunksjoner: FH, RR, TAM, RR med RMF, 
TAM med RMF (Firmware-versjon  2.0 og høyere)

Funksjon
– Integrasjon av en tilluftmengde i EASYLAB-

systemets rombalanse
– Denne innstilte luftmengden blir tatt hensyn til 

ved alle luftmengdeberegninger (balanse og 
settpunkter)

nviSC_LockHP
Type: SNVT_switch
Utstyrsfunksjon: FH (Firmware-versjon  2.0 og 
høyere)

Funksjon
– Styring av en automatisk lukeenhet, høy priori-

tet
– Luken vil bli lukket og låst 
– Denne LonWorks-innstillingen overstyrer even-

tuelle andre innstillinger fra det lokale romkon-
trollpanelet
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Valg for nviSunblinder
Verdi Tilstand Beskrivelse

0 0
Lukk persienner 

(aktiver bryterutgang 
DO6)

100 1
Åpne persienner 

(aktiver bryterutgang 
DO5)

0 -1 Ikke noe forvalg

Valg for nviSC_LockHP
Verdi Tilstand Funksjon

0 0 inaktiv
100 1 aktiv
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nviSC_SetPos
Type: SNVT_switch
Utstyrsfunksjon: FH (Firmware-versjon  2.0 og 
høyere)

Funksjon
– Styring av en automatisk lukeenhet
– Luken lukker seg 

nviDO_Set
Type: SNVT_State
Utstyrsfunksjoner: FH, EC/SC, RR, TAM, RR med 
RMF, TAM med RMF (Firmware-versjon  3.0 og 
høyere)

Funksjon
– Signalisering til digitale utganger (relé) som 

ikke brukes av reguleringssystemet 

nvoManOverride
Type: SNVT_hvac_overid
Utstyrsfunksjoner: FH, EC/SC, RR, RR med RMF

Funksjon
– Utdata av driftsmodus for luftmengderegulato-

ren

nvoManOverride_R
Type: SNVT_hvac_overid
Utstyrsfunksjoner: RR med RMF, TAM med RMF

Funksjon
– Utdata av romdriftsmodus

  
 

  
 

Utgangsvariabler

FH: Avtrekksskapsregula-
tor

EC/SC: Avtrekksluft-/til-
luftregulator

RR: Romregulator for til-
luft eller avtrekksluft

TAM: Adaptermodul

RR med RMF: Romregu-
lator med aktiv romsty-
ringsfunksjon

TAM med RMF: Adapter-
modul med aktiv romsty-
ringsfunksjon

  
 

K6 – 2.3 – 13

Valg for nviSC_SetPos
Verdi Tilstand Funksjon

0 0 inaktiv
100 1 aktiv

Valg for nviDO_Set
Bit Funksjon
7 DO1
6 DO2
5 DO3
4 DO4
3 DO5
2 DO6

Funksjonsverdier nvoManOverride
Tilstand Beskrivelse

HVO_Position Standarddrift
HVO_Close Avstengingsmodus
HVO_Open ÅPEN-stilling

HVO_Minimum Redusert drift
HVO_Maximum Forhøyet drift

Funksjonsverdier nvoManOverride_R
Tilstand Beskrivelse

HVO_Position Standarddrift
HVO_Close Avstengingsmodus
HVO_Open ÅPEN-stilling

HVO_Minimum Redusert drift
HVO_Maximum Forhøyet drift

0 inaktiv
1 aktiv

nvoMode
Type: SNVT_state
Utstyrsfunksjoner: FH, EC/SC, RR, RR med RMF

Funksjon
– Utdata av driftsmodus for luftmengderegulato-

ren

  
 

Funksjonsverdier nvoMode
Bit Funksjon 0 1

11 ÅPEN-stilling inaktiv aktiv

12 Avstengings-
modus inaktiv aktiv

13 Forhøyet drift inaktiv aktiv

14 Redusert drift inaktiv aktiv

15 Standarddrift inaktiv aktiv
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nvoMode_R
Type: SNVT_state
Utstyrsfunksjoner: RR med RMF, TAM med RMF

Funksjon
– Utdata av romdriftsmodus

nvoOccCmd
Type: SNVT_occupancy
Utstyrsfunksjoner: FH, EC/SC, RR, RR med RMF

Funksjon
– Utdata av luftmengderegulatorens driftmodus

Tilordningen av funksjonsverdier til driftsmoduser 
blir lagret i en tabell i regulatoren og kan konfigu-
reres.
Tabell for tilordning av funksjonsverdier for SNVT_
occupancy i regulator- eller romdriftsmoduser kan 
tilpasses ved hjelp av nciConfig_Occ.

nvoOccCmd_R
Type: SNVT_occupancy
Utstyrsfunksjoner: RR med RMF, TAM med RMF

Funksjon
– Utdata av romdriftsmodus

Tilordningen av funksjonsverdier til driftsmoduser 
blir lagret i en tabell i regulatoren og kan konfigu-
reres.
Tabellen for tilordning av funksjonsverdier for 
SNVT_occupancy til romdriftsmoduser kan tilpas-
ses med konfigurasjonsparameteren nciConfig_
Occ.
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Funksjonsverdier nvoMode_R
Bit Funksjon 0 1

11 ÅPEN-stilling inaktiv aktiv

12 Avstengings-
modus inaktiv aktiv

13 Forhøyet drift inaktiv aktiv

14 Redusert drift inaktiv aktiv

15 Standarddrift inaktiv aktiv

Funksjonsverdier nvoOccCmd
Verdi Identifikator Driftsart

0 OC_OCCUPIED Standarddrift
1 OC_UNOCCUPIED Redusert drift
2 OC_BYPASS Forhøyet drift
3 OC_STANDBY Avstengingsmodus

Funksjonsverdier nvoOccCmd_R (grunnkon-
figurasjon)

Verdi Identifikator Driftsart
0 OC_OCCUPIED Standarddrift
1 OC_UNOCCUPIED Redusert drift
2 OC_BYPASS Forhøyet drift
3 OC_STANDBY Avstengingsmodus
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nvoVolflowAct
Type: SNVT_flow, enhet: l/s
Utstyrsfunksjoner: FH, EC/SC, RR, RR med RMF

Funksjon
– Utdata av faktisk luftmengdeverdi for luftmeng-

deregulatoren

nvoVolflowSet
Type: SNVT_flow, enhet: l/s
Utstyrsfunksjoner: FH, EC/SC, RR, RR med RMF

Funksjon
– Utdata av luftmengdesettpunkt for luftmengde-

regulatoren

nvoVolTotalExh
Type: SNVT_flow, enhet: l/s
Utstyrsfunksjoner: FH, EC/SC, RR, TAM, RR med 
RMF, TAM med RMF

Funksjon
– Utdata av total avtrekksluftmengde for et 

EASYLAB-rom
– Denne avtrekksluftmengden omfatter avtrekks-

luftmengder for alle avtrekksskap og avtrekks-
luftregulatorer og ytterligere avtrekksluftmeng-
der (konstante og variable) fra andre regulato-
rer

nvoVolTotalSup
Type: SNVT_flow, enhet: l/s
Utstyrsfunksjoner: FH, EC/SC, RR, TAM, RR med 
RMF, TAM med RMF

Funksjon
– Utdata av total tilluftmengde for et EASYLAB-

rom
– Denne tilluftmengden omfatter tilluftmengder 

for alle tilluftregulatorer og ytterligere tilluft-
mengder (konstante og variable)

nvoVelocityAct
Type: SNVT_speed_mil, enhet: m/s
Utstyrsfunksjon: FH

Funksjon
– Utdata av faktisk fronthastighetsverdi hvis 

avtrekksskapsregulatoren er utstyrt med en 
fronthastighetsgiver (FH-VS)
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nvoVelocitySet
Type: SNVT_speed_mil, enhet: m/s
Utstyrsfunksjon: FH

Funksjon
– Utdata av fronthastighetssettpunkt hvis 

avtrekksskapsregulatoren er utstyrt med en 
fronthastighetsgiver (FH-VS)

nvoWireSensorPos
Type: SNVT_switch
Utstyrsfunksjon: FH

Funksjon
– Utdata av avtrekksskapets lukestilling som en 

prosentverdi mellom lukket stilling (0 %) og 
åpen stilling (100 %) hvis avtrekksskapsregula-
toren er utstyrt med en lukeavstandssensor 
(FH-DS, FH-DV)

nvoSwitchPos
Type: SNVT_count
Utstyrsfunksjon: FH

Funksjon
– Utdata av gjeldende koblingstrinn for avtrekks-

skapet som en numerisk verdi hvis avtrekks-
skapsregulatoren er utstyrt med bryterkontak-
ter for to- eller trepunktsregulering (FH-2P, 
FH-3P)

nvoPressAct
Type: SNVT_press_p, enhet: Pa
Utstyrsfunksjoner: RR med RMF, TAM med RMF

Funksjon
– Utdata av faktisk differansetrykkverdi i EASY-

LAB-systemet
– Den faktiske verdien blir registrert av en diffe-

ransetrykkgiver koblet til RR-en med RMF eller 
til TAM-en med RMF

nvoPressSet
Type: SNVT_press_p, enhet: Pa
Utstyrsfunksjoner: RR med RMF, TAM med RMF

Funksjon
– Utdata av differansetrykksettpunktet i EASY-

LAB-systemet
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Funksjonsverdier nvoSwitchPos
Verdi Beskrivelse

1 Koblingstrinn 1
2 Koblingstrinn 2
3 Koblingstrinn 3
0 ugyldig
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nvoDampPos
Type: SNVT_switch
Utstyrsfunksjoner: FH, EC/SC, RR, RR med RMF

Funksjon
– Utdata av spjeldbladstilling
– Spjeldbladstilling 0–100 %

nvoLocalAlarm
Type: SNVT_switch
Utstyrsfunksjoner: FH, EC/SC, RR, TAM, RR med 
RMF, TAM med RMF

Funksjon
– Utdata av en lokal alarm for en avtrekksskaps-

regulator, avtrekksluftregulator, tilluftregulator, 
romregulator eller TAM

– Alarmtilstander kan defineres ved hjelp av kon-
figurasjonsprogramvaren EasyConnect

nvoSummaryAlarm
Type: SNVT_switch
Utstyrsfunksjoner: RR med RMF, TAM med RMF

Funksjon
– Utdata av en samlealarm
– Det genereres et alarmsignal når en regulator 

sender ut en alarm eller en feilmelding
– Alarmtilstander kan defineres ved hjelp av kon-

figurasjonsprogramvaren EasyConnect
– Standardkonfigurasjon: luftmengdealarm

nvoPressAlarm
Type: SNVT_switch
Utstyrsfunksjoner: RR med RMF, TAM med RMF

Funksjon
– Utdata av en romtrykkalarm når romtrykkregu-

leringen er aktiv
– Alarmtilstander kan defineres ved hjelp av kon-

figurasjonsprogramvaren EasyConnect

nvoSystemDevices
Type: SNVT_count
Utstyrsfunksjoner: FH, EC/SC, RR, TAM, RR med 
RMF, TAM med RMF (firmware-versjon 2.0 og 
høyere)

Funksjon
– Antallet identifiserte komponenter i EASYLAB-

systemet
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Funksjonsverdier nvoLocalAlarm
Verdi Tilstand Beskrivelse

0 0 Lokal alarm er inaktiv

100 1 Lokal alarm er aktiv

Funksjonsverdier nvoSummaryAlarm
Verdi Tilstand Beskrivelse

0 0 Samlealarm er inak-
tiv

100 1 Samlealarm er aktiv

Funksjonsverdier nvoPressAlarm
Verdi Tilstand Beskrivelse

0 0 Romtrykkalarm inak-
tiv

100 1 Romtrykkalarm aktiv



12/2015 – NO/int

Utvidelsesmoduler
Spesiell informasjon – LonWorks-grensesnitt EM-LON

2

nvoStateDIO
Type: SNVT_state
Utstyrsfunksjoner: FH, EC/SC, RR, TAM, RR med 
RMF, TAM med RMF (firmware-versjon 2.0 og 
høyere)

Funksjon
– Bitstreng som viser tilstanden til regulatorens 

eller adaptermodulens bryterinnganger og 
-utganger

nvoDampPosMin_** (tilstand)
0 Alle spjeldblader i standard driftsmodus. Påvirk-
ning mulig.
-1 Alle spjeldblader i avstengingsmodus (spesial-
driftsmodus, verdi = 0 %). Påvirkning ikke mulig.
1 Minst ett spjeldblad i avstengingsmodus (spesi-
aldriftsmodus).

nvoDampPosMax_FH
Type: SNVT_switch
Utstyrsfunksjoner: FH, EC/SC, RR, TAM, RR med 
RMF, TAM med RMF

Funksjon
– Utdata av spjeldbladstillingen for avtrekks-

skapsregulatoren med det mest åpne spjeld-
bladet

– For vurdering av spjeldbladstillinger i separate 
avtrekksluftsystemer (to vifter), dvs. avtrekks-
skap, avtrekksluft og romavtrekksluft

nvoDampPosMin_FH
Type: SNVT_switch
Utstyrsfunksjoner: FH, EC/SC, RR, TAM, RR med 
RMF, TAM med RMF

Funksjon
– Utdata av spjeldbladstillingen for avtrekks-

skapsregulatoren med det minst åpne spjeld-
bladet

– For vurdering av spjeldbladstillinger i separate 
avtrekksluftsystemer (to vifter), dvs. avtrekks-
skap, avtrekksluft og romavtrekksluft

nvoDampPosMax_RE
Type: SNVT_switch
Utstyrsfunksjoner: FH, EC/SC, RR, TAM, RR med 
RMF, TAM med RMF

Funksjon
– Utdata av spjeldbladstillingen for regulatoren 

for romavtrekksluft med det mest åpne spjeld-
bladet

– For vurdering av spjeldbladstillinger i separate 
avtrekksluftsystemer (to vifter), dvs. avtrekks-
skap, avtrekksluft og romavtrekksluft

nvoDampPosMax_** (tilstand)
0 Alle spjeldblader i standard driftsmodus. Påvirk-
ning mulig.
-1 Alle spjeldblader i ÅPEN-modus (spesialdrifts-
modus, verdi = 100 %). Påvirkning mulig.
1 Minst ett spjeldblad i ÅPEN-modus (spesial-
driftsmodus).

  
 

  
 

  
 

Tilleggsinformasjon 
funksjonsverdier nvo-
DampMin_** og nvo-
DampMax_**

K6 – 2.3 – 18

Bitliste
us16_varState_IO LonWorks-bit

Koblingstilstand DO6 2
Koblingstilstand DO5 3
Koblingstilstand DO4 4
Koblingstilstand DO3 5
Koblingstilstand DO2 6
Koblingstilstand DO1 7
Koblingstilstand DI6 10
Koblingstilstand DI5 11
Koblingstilstand DI4 12
Koblingstilstand DI3 13
Koblingstilstand DI2 14
Koblingstilstand DI1 15

Funksjonsverdier nvoDampPosMax_FH
Verdi Tilstand

Spjeldbladstilling Tilleggsinformasjon

Funksjonsverdier nvoDampPosMin_FH
Verdi Tilstand

Spjeldbladstilling Tilleggsinformasjon

Funksjonsverdier nvoDampPosMax_RE
Verdi Tilstand

Spjeldbladstilling Tilleggsinformasjon
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nvoDampPosMin_RE
Type: SNVT_switch
Utstyrsfunksjoner: FH, EC/SC, RR, TAM, RR med 
RMF, TAM med RMF

Funksjon
– Utdata av spjeldbladstillingen for regulatoren 

for romavtrekksluft med det minst åpne spjeld-
bladet

– For vurdering av spjeldbladstillinger i separate 
avtrekksluftsystemer (to vifter), dvs. avtrekks-
skap, avtrekksluft og romavtrekksluft

nvoDampPosMax_TE
Type: SNVT_switch
Utstyrsfunksjoner: FH, EC/SC, RR, TAM, RR med 
RMF, TAM med RMF

Funksjon
– Utdata av spjeldbladstillingen for avtrekks-

skaps-, avtrekksluft- eller romavtrekksluftregu-
latoren med det mest åpne spjeldbladet

– For vurdering av spjeldbladstillinger i avtrekks-
luftsystemet (én vifte) for avtrekksskap, 
avtrekksluft og romavtrekksluft

nvoDampPosMin_TE
Type: SNVT_switch
Utstyrsfunksjoner: FH, EC/SC, RR, TAM, RR med 
RMF, TAM med RMF

Funksjon
– Utdata av spjeldbladstillingen for avtrekks-

skaps-, avtrekksluft- eller romavtrekksluftregu-
latoren med det minst åpne spjeldbladet

– For vurdering av spjeldbladstillinger i avtrekks-
luftsystemet (én vifte) for avtrekksskap, 
avtrekksluft og romavtrekksluft

nvoDampPosMax_RS
Type: SNVT_switch
Utstyrsfunksjoner: FH, EC/SC, RR, TAM, RR med 
RMF, TAM med RMF

Funksjon
– Utdata av spjeldbladstillingen for regulatoren 

for romtilluft med det mest åpne spjeldbladet
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Funksjonsverdier nvoDampPosMin_RE
Verdi Tilstand

Spjeldbladstilling Tilleggsinformasjon

Funksjonsverdier nvoDampPosMax_TE
Verdi Tilstand

Spjeldbladstilling Tilleggsinformasjon

Funksjonsverdier nvoDampPosMin_TE
Verdi Tilstand

Spjeldbladstilling Tilleggsinformasjon

Funksjonsverdier nvoDampPosMax_RS
Verdi Tilstand

Spjeldbladstilling Tilleggsinformasjon

Funksjonsverdier nvoDampPosMax_RE
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nvoDampPosMin_RS
Type: SNVT_switch
Utstyrsfunksjoner: FH, EC/SC, RR, TAM, RR med 
RMF, TAM med RMF

Funksjon
– Utdata av spjeldbladstillingen for regulatoren 

for romtilluft med det minst åpne spjeldbladet

nvoSC_LockHP
Type: SNVT_switch
Utstyrsfunksjon: FH (firmware-versjon 2.0 og høy-
ere)

Funksjon
– Tilbakemelding, luken er låst, høy prioritet
– Luken er lukket og låst

nvoSC_GetPos
Type: SNVT_switch
Utstyrsfunksjon: FH (firmware-versjon 2.0 og høy-
ere)

Funksjon
– Luketilstand (åpen/lukket)
– Signalisering av lukestilling

nvoSC_Alarm
Type: SNVT_switch
Utstyrsfunksjon: FH (firmware-versjon 2.0 og høy-
ere)

Funksjon
– Signalisering «automatisk lukeenhet ikke klar» 

nvoDO_SetByLocal
Type: SNVT_state
Utstyrsfunksjoner: FH, EC/SC, RR, TAM, RR med 
RMF, TAM med RMF (firmware-versjon 3.0 og 
høyere)

Funksjon
– Tilbakemelding fra digitale utganger (releer) 

som brukes av reguleringssystemet, og som 
dermed ikke kan motta signaler fra eksterne 
enheter
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Funksjonsverdier nvoDampPosMin_RS
Verdi Tilstand

Spjeldbladstilling Tilleggsinformasjon

Tilbakemelding for nvoSC_LockHP
Verdi Tilstand Funksjon

0 0 inaktiv
100 1 aktiv

Tilbakemelding for nvoSC_GetPos
Verdi Tilstand Funksjon

0 0 lukket
100 1 ikke lukket

0 -1 Ikke gyldig / udefinert 
stilling

Tilbakemelding til nvoSC_Alarm
Verdi Tilstand Funksjon

0 0 inaktiv
100 1 aktiv

Valg for nvoDO_SetByLocal
Bit Funksjon
7 DO1
6 DO2
5 DO3
4 DO4
3 DO5
2 DO6

0 inaktiv
1 aktiv
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nvoDampPosMax_EC
Type: SNVT_switch
Utstyrsfunksjoner: FH, EC, SC, RR, TAM, RR med 
RMF, TAM med RMF (firmware-versjon 3.0 og 
høyere)

Funksjon
– Utdata av spjeldbladstillingen for avtrekksluftre-

gulatoren med det mest åpne spjeldbladet
– For vurdering av spjeldbladstillinger i separate 

avtrekksluftsystemer (to vifter), dvs. avtrekks-
skap, avtrekksluft og romavtrekksluft

nvoDampPosMin_EC
Type: SNVT_switch
Utstyrsfunksjoner: FH, EC, SC, RR, TAM, RR med 
RMF, TAM med RMF (firmware-versjon 3.0 og 
høyere)

Funksjon
– Utdata av spjeldbladstillingen for avtrekksluftre-

gulatoren med det minst åpne spjeldbladet
– For vurdering av spjeldbladstillinger i separate 

avtrekksluftsystemer (to vifter), dvs. avtrekks-
skap, avtrekksluft og romavtrekksluft

nvoDampPosMax_SC
Type: SNVT_switch
Utstyrsfunksjoner: FH, EC, SC, RR, TAM, RR med 
RMF, TAM med RMF (firmware-versjon 3.0 og 
høyere)

Funksjon
– Utdata av spjeldbladstillingen for tilluftregulato-

ren med det mest åpne spjeldbladet
– For vurdering av spjeldbladstillinger i separate 

tilluftsystemer (to vifter), dvs. tilluft og romtilluft

nvoDampPosMin_SC
Type: SNVT_switch
Utstyrsfunksjoner: FH, EC, SC, RR, TAM, RR med 
RMF, TAM med RMF (firmware-versjon 3.0 og 
høyere)

Funksjon
– Utdata av spjeldbladstillingen for tilluftregulato-

ren med det minst åpne spjeldbladet
– For vurdering av spjeldbladstillinger i separate 

tilluftsystemer (to vifter), dvs. tilluft og romtilluft
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Funksjonsverdier nvoDampPosMax_EC
Verdi Tilstand

Spjeldbladstilling Tilleggsinformasjon

Funksjonsverdier nvoDampPosMin_EC
Verdi Tilstand

Spjeldbladstilling Tilleggsinformasjon

Funksjonsverdier nvoDampPosMax_SC
Verdi Tilstand

Spjeldbladstilling Tilleggsinformasjon

Funksjonsverdier nvoDampPosMin_SC
Verdi Tilstand

Spjeldbladstilling Tilleggsinformasjon
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nvoDampPosMax_TS
Type: SNVT_switch
Utstyrsfunksjoner: FH, EC, SC, RR, TAM, RR med 
RMF, TAM med RMF (firmware-versjon 3.0 og 
høyere)

Funksjon
– Utdata av spjeldbladstillingen for regulatoren 

for romtilluft eller romavtrekksluft med det mest 
åpne spjeldbladet

– For vurdering av spjeldbladstillinger i tilluftsys-
temer (én vifte) for tilluft og romtilluft

nvoDampPosMin_TS
Type: SNVT_switch
Utstyrsfunksjoner: FH, EC, SC, RR, TAM, RR med 
RMF, TAM med RMF (firmware-versjon 3.0 og 
høyere)

Funksjon
– Utdata av spjeldbladstillingen for regulatoren 

for romtilluft eller romavtrekksluft med det minst 
åpne spjeldbladet

– For vurdering av spjeldbladstillinger i tilluftsys-
temer (én vifte) for tilluft og romtilluft
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Funksjonsverdier nvoDampPosMax_TS
Verdi Tilstand

Spjeldbladstilling Tilleggsinformasjon

Funksjonsverdier nvoDampPosMin_TS
Verdi Tilstand

Spjeldbladstilling Tilleggsinformasjon
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Utvidelsesmodul som supplement til av en  
EASYLAB-grunnkomponent (TCU3 regulator eller 
TAM adaptermodul) med et LonWorks-grensesnitt 
til tilknytning av rom eller individuelle luftmengde-
regulatorer til det sentrale bygningsstyrings-
systemet. Utvidelsesmodulen omfatter en 
LonWorks-transceiver FTT-10A (fri topologi,  
twisted pair), en servicebryter for LonWorks- 
integrasjon og indikatorlamper for «sender data» 
og «mottar data».

Spesielle egenskaper
– LonWorks-nettverk med fri topologi og et vilkår-

lig antall forgreninger (stjerne, linje og vilkårlige 
kombinasjoner)

– Kommunikasjon bare ved hjelp av standard 
nettverksvariabler (SNVT)

– Datagrensesnitt for en EASYLAB-regulator 
eller for et EASYLAB-rom med ulike funksjons-
profiler

– Systemintegrasjon (binding) i LonWorks- 
nettverket er nødvendig

Tekniske data
– Kommunikasjon: LonWorks-transceiver  

FTT-10A, fri topologi, twisted pair
– Tilkobling til LonWorks ved hjelp av de doble 

koblingsklemmene

Datapunkter for en enkeltregulator
– Faktisk verdi og settpunkt for luftmengden
– Spjeldbladstilling
– Driftsmodus
– Alarm/statusmeldinger
– Faktiske verdier for total tilluft  

og total avtrekksluft (rom)
– Vurderte spjeldbladstillinger  

for alle regulatorer i et rom
– Antallet regulatorer i EASYLAB-systemet
– Integrasjon av luftmengder
–  Statusen til de digitale inngangene  

og utgangene
Ytterligere datapunkter for en avtrekksskaps-

regulator
– Innstilling av driftsmodus for  

avtrekksskaps regulatoren som er utstyrt  
med utvidelses modulen

– Valg av prioritet for driftsmodus
– Faktisk verdi og settpunkt for fronthastighet 

(bare for avtrekksskapsregulatorer med front-
hastighetsgiver, utstyrsfunksjon FH-VS)

Datapunkter for et EASYLAB-rom
– Innstilling av driftsmodus for rommet:  

Det trengs bare ett datapunkt for å angi drifts-
modusinnstilling for alle regulatorer i et rom

– Valg av prioritet for driftsmodusinnstilling  
(sentralt bygningsstyringssystem eller rom)

– Romdriftsmodus
– Settpunktendring for luftmengde  

(for eksempel via det sentrale bygnings-
styringssystemet) for en ekstern temperatur-  
eller differansetrykkregulering

– Settpunktverdiomkobling for differansetrykk-
regulering: Omkobling mellom to differanse-
trykksettpunkter

– Faktiske verdier for total tilluft og total avtrekks-
luft (rom)

– Vurderte spjeldbladstillinger for alle regulatorer 
i et rom

– Faktisk verdi og settpunkt for romdifferanse-
trykket

– Romtrykkalarm
– Antallet regulatorer i EASYLAB-systemet
– Integrasjon av luftmengder
– Tilstanden til de digitale inngangene og 

 utgangene
– Konfigurerbar samlealarm (driftstilstander, 

maskinvarefeil)
– Styresignal for solskjerming/persienner 

 (leveres av andre)
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Standardtekst
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