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1. Indledning   

2. FSD spjældsikret  

3. SED røgventileret  

4. Slave FSD/SED   
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1.3 
 
 

1.3.  Knapper 
 

 

 

 

1.4.   Display 
 

 

 

 

 

 

 

Nr. Symboler Navn Funktioner 

1  Mode Bruges ikke 

2  Presence Hold 5sek. For lås og åben  

3 
 

Program Til indstilling af ur. Retur til hovedmenu. 

4 − Minus Ændring af parameter. 

5 + Plus Ændring af parameter 

6  Parameters 
Tryk ca. 3 sek. giver adgang til parameter indstilling (SP) 

Kort tryk giver adgang til information (IN) 

7 
 

Fan Bruges normalt ikke.   

8  Test Kan anvendes til test af systemet eller nulstil alarm (2 tryk) 

Nr. Ikon Beskrivelse 

1 

 

 

 

I display viser hvilket system der er valgt  

(FSD) Brand- og røgspjæld system 

(SED) Røgevakuering system 

2  Gang reserve 3 dǿgn 

3  Viser ugedag 

4  Blinker under test af systemet 

5 
 

Kun ved (SED) røgevakueringssystem 

Konstant lys røgventilator i drift.  

Ved blink, trykket i kanalen er ikke opnået ved drift af røgventilator 

(pressostat) 

6 
 

I funktion ved (SED og FSD)  

Konstant lys, driftssignal er frigivet til AHU 

Ved blink (kun ved SED) er trykket ikke opnået (pressostat) 

Ved blink (ved FSD) driftssignal fra AHU er afbrudt 

7   Fejl. Information se under parameter pkt. 1.3 nr. 6 
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1.5.   GBS Kontrolboks 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lys 

indikering 

Klemmer (RS485) 

for ModBus 

kommunikation 

Kontroller 

Drift signal 

Grøn- I drift  

Rød-STOP 

Klemmer 

(P8) for 

GBS 

Display 

Relæ 

Klemmer 

XS:0V 

Forsyning 

24VAC til 

Kontrolboks 

og 

spjældmotorer 

Klemmer  

for forsyning 

 XP: 230VAC  

Klemmer XC for 

Røgventilator 

output 

Klemmer XC for 

AHU output 

Alarm output 

Sikring 

forsyning 

230VAC 

Sikring 

forsyning 

24VAC 

Klemmer XS for 

forsyning og visning 

af spjældmotorer 



 

 

1.6 GBS elboks tilsluttet spjæld  
GBS elboks leveres normalt med spjældene  

 

  

 

  

  

1.8.   Klemmer for ModBus kommunikation  

 

1.5  
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Andre informationer: 

o I Modbus RS485 kan tilsluttes 11 enheder I GBS systemet. GBS Master og 10 Slaver. 

o De maksimale antal er 105 (SED) eller 108 (FSD) spjæld.  

o Type af kabel : 

� Kabel Modbus RTU: specialt kabel STP CAT eller højere, 0,35..0,8mm2, på maks 

modstand 120Ω±20%. Maks længde 1200m. Bruges skærmet twisted pair, er det 

nødvendigt at sikre jordring i den en ene kabel ende.  

� Detaljeret beskrivelse af ModBus protokol parameter kan findes på internettet. for 

eksempel:  http://www.modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b.pdf 

http://www.modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf 

 

 

Eksempel på indtastning af kommunikation  
6 GBS kontrolbokse (maksimal 58 spjæld og en røgdetektor), ModBus kommunikations tabel herunder   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Modbus Tabel 

ModBus 

GBS10 

Serial 

number of 

cabinet 

Master 

/Slave 

Sp24 

Number 

/Address 

Sp25 

Communication 

speed Bd Sp26 

End of the 

communication 

line  

Sp27 

1 22/2013 Slv 1 96 Yes 

2 25/2013 Slv 4 96 No 

3 23/2013 Slv 3 96 No 

4 24/2013 Ctr 5 96 Yes 

5 26/2013 Slv 5 96 No 

6 27/2013 Slv 2 96 Yes 

7           

8           

9           

10           

11           
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Tabel E2 –Tabel for indstillede parametre af kommunikation ModBus 

ModBus GBS 

Books 

Serial number of 

cabinet 

Master 

/Slave 

Sp24 

Number 

/Address 

Sp25 

Communication speed Bd 

Sp26 

End of the 

communication 

line Sp27  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      
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Tabel  E1 – Tabel for indstillede sætpunkter for GBS 

  Ma Sl1 Sl2 Sl3 Sl4 Sl5 Sl6 Sl7 Sl8 Sl9 Sl10 

serial 

No. 

                      

Sp01            

Sp02            

Sp03            

Sp07            

Sp08            

Sp09            

Sp10            

Sp11            

Sp12            

Sp14            

Sp15            

Sp16            

Sp17            

Sp18            

Sp19            

Sp20            

Sp24            

Sp25            

Sp26            

Sp27            

Sp28            

Sp30            
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IP class: IP 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSD 
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Det er meget vigtigt at den samme forsyning 230V til alle GBS kontrolbokse 

Det er vigtigt, s alle GBS kontrolboksene starter op samtidigt, 

for at undg tidsforskydning mellem kontrolboksene i 

testperioden 

Wiring schema GBS MASTER – FSD 
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Tabel C – Sætpunkter ”Brand- / røgspjæld system“          (FSD)   

Sætpunkter Muligheder 
Forindstillet 

værdier 
Beskrivelse 

Sp1 0 to 999 0 Hvis password er valgt, indtastes kode her.     Kode vælges i SP 30 

Sp2 Ctr, S1, S2, to S10 Ctr 
Bruges kun ved fejl finding under info, tabel D 

 

Her vælges, hvilken styretavlen der ses på, ved evt. fejl m.m.  ( Master 

(CTR.) eller en slave tavle (S1, S2, S3 op til S10)  

Sp3 FSD/SED ES Her vælges om det er et Brand system (FSD) eller Røg-evakuerings 

system (SED) 

Sp7 Mo,Tu,Wd,Th,Fr,Sa,Su Su 
Her indstilles det tidspunkt, den ugentlige test skal kører     (Dag) 

Her indstilles det tidspunkt, den ugentlige test skal kører    (Time) 

Her indstilles det tidspunkt, den ugentlige test skal kører    (Minutter) 

Sp8 0 to 23 18 

Sp9 0 to 59 0 

Sp10 0 to 10 1 
Indtast hvor mange spjæld, der er monteret. 

(Spjæld skal monteres fra nummer 1 og derefter 2 , 3, 4 osv.) 

Sp15 0 to 200s 130s 
Her indstilles den maximale tid, spjældet må bruge, for at åbne  

(normalt  75-130 sekunder, se evt. på spjældmotor) 

Sp16 0 to 200s 25s 
Her indstilles den maximale tid, spjældet må bruge, for at lukke 

(normalt  20-30 sekunder,  se evt. på spjældmotor) 

Sp19 NO/NC NO 
Her indstilles, alarm udgangen til ekstern systemer (ABA, CTS m.m.) 

Der kan vælges mellem  NO og NC (monteres på XC: 9 og 10 ) 

Sp20 No/Yes Yes Her vælges ekstern stop. (bruges hvis AHU stoppes helt, i den daglige 

dift) Der kræves potentialfrit kontakt i AHU.(monteres på XS9: og 0 V.) 

Sp23 Yes/No Yes 

For at udføre ugetest eksternt, skal XS:9 og 0V. Brydes i minimum 1 

minut. Når indgangen aktiveres igen, starten testen automatisk. Det vil 

sige den tester udgangen XC:9 & 10 (5 sek.) og derefter kommer 

spjældtesten. Denne test sker også, hvis AHU har været stoppet og 

starter op igen. Her kan du vælge, om GBS-Tavlen, skal udfører 

UGETESTEN 

Sp24 Ctr/Slv Ctr 

Her vælges om styretavlen, er en Master(CTR) eller en slave tavle(S1, S2  

til S10) 

Dette bruges når systemet er koblet op med Modbus 

Sp25 0  to 10 0 

Hvis der er monteret en slave tavle, skal du vælge hvad nummer denne 

tavle er. 

(start med nr. 1, næste 2 osv.)    (Se eksempel) 

Sp26 24,48,96,19 2,384 96 

Her vælges ModBus hastigheden 

( Den skal normalt stå på 96 og det skal være det sammen, på alle 

tavlerne)   (Se eksempel) 

Sp27 No/Yes Yes 

Hvis der bruges ModBus, skal den sidste tavle på strengen, opsættes til 

dette. 

Det gøres ved at sætte dette sætpunkt på (YES)  (Se Modbus Tabel) 

Sp28 No/Yes No Dette setpunkt, bruges til at uploade software, fra et SD-kort. 

Sp30 999 0 Opsætning af password  (bruges i SP1) 

 
 

 

 



Tabel D – Information ” brand- / røgspjæld system“      (FSD)         

  

Info  Muligheder  Beskrivelse  

In01  OK,DA,SD,BUS  

Master  

OK = Ingen fejl, alt er ok  

DA =  Fejl på et spjæld   ( se IN 12- IN17 )  

SD =  Fejl på røgdetekter  

BUS = ModBus kommunikations fejl  

In02  OK,DA,SD,CTR  
Slave 1 (undertavle 1) 

   

In03  OK,DA,SD,CTR  Slave 2 (undertavle 2)    

In04  OK,DA,SD,CTR  Slave 3 (undertavle 3) IN02-11   kan man se tilstand i undertavlerne.  

In05  OK,DA,SD,CTR  Slave 4 (undertavle 4) OK = Ingen fejl  

In06  OK,DA,SD,CTR  Slave 5 (undertavle 5) 
DA = Fejl på spjæld  

In07  OK,DA,SD,CTR  Slave6 (undertavle 6) 
SD = Fejl på røgdetekter  

In08  OK,DA,SD,CTR  
Slave7 (undertavle 7) CTR = Fejl på GBS tavle eller system, hvis slavetavler er 

monteret 

In09  OK,DA,SD,CTR  Slave8 (undertavle 8)    

In10  OK,DA,SD,CTR  Slave9 (undertavle 9)    

In11  OK,DA,SD,CTR  Slave10 (undertavle 10)    

In12  OK/Err  Spjæld 1 

Hvis der er fejl på et spjæld, vil det blive vist 

som IN12 for spjæld1 IN15 for spjæld 4 osv.  
Der kan vises fejl på flere spjæld, på en gang  
Hvis der vises OK i IN12-17, eller det antal 

spjæld der er valgt, er spjældene i orden.  

In13  OK/Err  Spjæld2 

In14  OK/Err  Spjæld3 

In15  OK/Err  Spjæld4 

In16  OK/Err  Spjæld5 

In17  OK/Err  Spjæld6 

In18  OK/Err  Spjæld7 

In19  OK/Err  Spjæld8 

In20  OK/Err  Spjæld9 

In21  OK/Err  Spjæld10 

In24  Off/On    

In25  Off/On  
Her kan man se, om der er et signal, fra ventilations anlægget  
( ekstern stop )  

In26  0 to 999  
Her kan man se, hvor mange test GBS-systemet har lavet, siden 

sidste spændings udfald.  

In27  Off/On  
Her ses on der er spænding til spjældene. ON 

= Der er spænding til spjældene.  

In28  0 to 999  
Her kan man, hvor mange test systemet har udført. 

Dette nulstilles, ved ændring af opsætning.  

In29    Software version.  

   
2.5  
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E. Eksempel på opsætning (FSD – brand- / røgspjæld) i Master konfiguration 

Eksempel på FSD baseret på lednings diagram, og inkluderer: 

- 8  spjæld, brand- / røgspjæld 

- 1 røgdetektor eller ABA/CTS  

- 1 tilslutning AHU enhed 

 

For denne configuration er nødvendigt at sætte disse sætpunkter (beskrivelse for indtastning se tabel C) :  

- SP03=FSD (brand-/røgspjæld) 

- SP10=8 (antal af spjæld) 

- SP�4=Ctr (Konfiguration for Master) 

- SP�5=x (Antal af tilsluttet Slaver) 

- SP�7=yes 

 

F. Eksempel på opsætning (FSD – brand- / røgspjæld) i Slave konfiguration med adresse 1 

Eksempel på FSD baseret på lednings diagram, og inkluderer: 

- 10 spjæld, brand- / røgspjæld 

 

For denne konfiguration er nødvendigt at sætte disse sætpunkter (beskrivelse for indtastning se table C�) :  

- SP03=FSD (brand- / røgspjæld) 

- SP10=10 (antal af spjæld) 

- SP�4=Slv (Konfiguration for Slave) 

- SP�5=1 (adresse for denne Slave) 

- SP�7=yes/no, se Modbus tabel 
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Fejl i GBS-system 
Brand (FSD) 

 

1. Ved fejl i systemet, vil der vises ERR i displayet. 

2. Tryk på tast 6 (1sek.)  så kommer man til Information (IN o1) Her kan du 

se om der er fejl på Master tavlen. (se medfølgende info-tabel). Hvis 

denne viser OK, kan fejlen ligge i eventuelt tilsluttet Slavetavle. 

3. Gå til IN 02-12, med tasterne 4 og 5. Her kan man se hvilket nummer 

Slavetavle og hvilken type fejl (se info-tabel D). 

4. For at se mere specifikt på den fejlramte Slavetavle, gøres ved at gå til 

sætpunkter SP02, her vælges nummer S1 – S10.  

Dette gøres ved at taste 1 gang på tast 6(1sek.), for at komme ud af 

INFO. Adgang til SP02 holdes tast 6 inde i 3 sekunder, gå derefter til SP 

02 med tasterne 4 og 5. Tryk på tast 6(1 sek.) vælg så den fejlramte 

undertavle, med tasterne 4 og 5 og tryk så på tast 6, for at vælge den 

viste tavle. 

Forlad SP menuen, ved at trykke 1 gang, på tast 3 

5. Tryk så på tast 6(1sek.) og gå til IN 12-29, med tasterne 4 og 5. (se info-

tabel D) 

Nu kan du udlæse alle informationer, fra den valgte undertavle  

6. Skal flere tavler undersøges, går man til punkt 4 og følger vejledningen 

igen. 

ellers forlades info-menuen, ved at trykke på tast 6(1sek.) 

 

 

Total ventetid (FSD): Opstart, samt test (spjæld), signal til AHU   5 min   

Driftssignal till AHU efter test       Straks 

Lukning af spjæld efter AHU       maks 2 min 

Opstået fejl i systemet, afbrydes AHU      maks 30 sek. 
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SED 
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3.2 

 

Det er meget vigtigt at den samme forsyning 230V til alle GBS kontrolbokse 

Det er vigtigt, s alle GBS kontrolboksene starter op samtidigt, 

for at undg tidsforskydning mellem kontrolboksene i 

testperioden 

Wiring schema GBS Master - SED 
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Det er meget vigtigt at det er den samme forsyning 230V til alle GBS kontrolbokse 

Det er vigtigt, så alle GBS kontrolboksene starter op samtidigt, 

 for  at  undgå  tidsforskydning  mellem  kontrolboksene  i testperioden 
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                                                                                     Røgventileret 



 Tabel A – Sætpunkter ”røgevakueringssystem“  (SED)      

  

Sætpunkt  Muligheder  
Forindstillet 

værdier  Beskrivelse   

Sp1  0 to 999  0  
Hvis password er valgt, indtastes kode her.  Kode vælges i SP 30  

Sp2  Ctr, S1, S2, to S10  Ctr  

Bruges kun ved fejl finding under info, tabel D  

  
Her vælges, hvilken styretavlen der ses på, ved evt. fejl m.m.  ( Master (CTR.) eller en 

slave tavle (S1, S2, S3 op til S10)   

Sp3  FDS/SED  SED  
Her vælges om det er et Brand system (FSD) eller Røg-evakuerings system (SED)  

Sp7  Mo,Tu,Wd,Th,Fr,Sa,Su  Su  

Her indstilles det tidspunkt, den ugentlige test skal kører     (Dag)  
Her indstilles det tidspunkt, den ugentlige test skal kører    (Time)  
Her indstilles det tidspunkt, den ugentlige test skal kører    (Minutter)  

Sp8  0 to 23  18  

Sp9  0 to 59  0  

Sp10  0 to 7  1  
Indtast hvor mange spjæld, der er monteret.  
(Spjæld skal monteres fra nummer 1 og derefter 2 , 3, 4 osv.)  

Sp11  No/Yes  Yes  
Her kan der vælges, om der er temperaturføler i systemet.  
Max. Temperatur indstilles i SP14  ( Føler monteres på  XS:8 og 0 V.)  

Sp14  0 to 100°C  71.0°C  
Max. Temperatur i rørsystem  (kun hvis der er monteret temperatur føler.   Se  
SP11 )  

Sp15  0 to 200s  130s  
Her indstilles den maximale tid, spjældet må bruge, for at åbne  
(normalt  75-130 sekunder, se evt. på spjældmotor)  

Sp16  0 to 200s  25s  
Her indstilles den maximale tid, spjældet må bruge, for at lukke  
(normalt  20-30 sekunder,  se evt. på spjældmotor)  

Sp19  NO/NC  NO  
Her indstilles, alarm udgangen til ekstern systemer (ABA, CTS m.m.)  
Der kan vælges mellem  NO og NC (monteres på XC: 9 og 10 )  

Sp20  No/Yes  Yes  
Her vælges ekstern stop. (bruges hvis AHU stoppes helt, i den daglige dift) Der kræves 

potentialfrit kontakt i AHU.(monteres på XS7: og 0 V.)  

Sp22  NO/NC  NC  

Her indstilles signalet i SP21   Om det er NC eller NO  
Ved ekstern ugetekst, skal SP20 indstilles til (YES). For at starte ugetest, brydes 

indgangen XS 9 og OV i minimum 3 minutter.  
Når indgangen sluttes igen, starter ugetesten automatisk. Husk udgang XC 9 og XC10 

brydes i 5 sek. ved start af ugetest.  

Sp23  Yes/No  Yes  

For at udføre ugetest eksternt, skal XS:9 og 0V. Brydes i minimum 1 minut. Når 

indgangen aktiveres igen, starten testen automatisk. Det vil sige den tester udgangen 

XC:9 & 10 (5 sek.) og derefter kommer spjældtesten. Denne test sker også, hvis AHU har 

været stoppet og starter op igen. Her kan du vælge, om GBSTavlen, skal udfører 

UGETESTEN  

Sp24  Ctr/Slv  Ctrl  
Her vælges om styretavlen, er en Master(CTR) eller en slave tavle(S1, S2  til S10)  

Dette bruges når systemet er koblet op med Modbus  

Sp25  0  to 10  0  
Hvis der er monteret en slave tavle, skal du vælge hvad nummer denne tavle er.  
(start med nr. 1, næste 2 osv.)    (Se eksempel)  

Sp26  24,48,96,19 2,384  96  

Her vælges ModBus hastigheden  
( Den skal normalt stå på 96 og det skal være det sammen, på alle tavlerne)   (Se 

eksempel)  

Sp27  No/Yes  Yes  
Hvis der bruges ModBus, skal den sidste tavle på strengen, opsættes til dette.  
Det gøres ved at sætte dette sætpunkt på (YES)  (Se Modbus Tabel)  

Sp28  No/Yes  No  
Dette sætpunkt, bruges til at uploade software, fra et SD-kort.  

Sp30  999  0  
Opsætning af password  (bruges i SP1)  

3�5  



 Tabel B – Information ”røgevakueringssystem“ (SED)  

  

Info  Muligheder  Beskrivelse  

In01  OK,DA,HT,TS,AHU,PD,ABA  

OK = Ingen fejl, alt er ok  

DA = Der er fejl på et spjæld  
( se IN 12- IN17 )  
HT =  Temperaturen er over sæt punkt (se set punkt  SP14 

)  

TS =  Der er fejl på temperatursensor  

AHU =  Der er fejl fra Ventilations anlægget  

PD = Fejl på trykføler eller manglende tryk  
( dette gælder daglig drift og røgventilation)  

ABA = Fejl på signal fra ABA/CTS  forbindelse er ikke sluttet.  

  

In02  OK,DA,SD,CTR  
Slave 1 (undertavle 1)  

   

In03  OK,DA,SD,CTR  
Slave 2 (undertavle 2)  

   

In04  OK,DA,SD,CTR  
Slave 3 (undertavle 3)  

IN02-11   kan man se tilstand i undertavlerne.  

In05  OK,DA,SD,CTR  
Slave 4 (undertavle 4)  

OK = Ingen fejl  

In06  OK,DA,SD,CTR  
Slave 5 (undertavle 5)  

DA = Fejl på spjæld  

In07  OK,DA,SD,CTR  
Slave6 (undertavle 6)  

SD = Fejl på røgdetekter  

In08  OK,DA,SD,CTR  
Slave7 (undertavle 7)  

CTR = Fejl på GBS tavle eller system, hvis slavetavler er monteret 

In09  OK,DA,SD,CTR  
Slave8 (undertavle 8)  

   

In10  OK,DA,SD,CTR  
Slave9 (undertavle 9)  

   

In11  OK,DA,SD,CTR  
Slave10 (undertavle 10)  

   

In12  OK/Err  Spjæld1 

Hvis der er fejl på et spjæld, vil det blive IN12 for spjæld1 IN15 
vist som for spjæld 4 osv. Der kan vises fejl på flere spjæld,  
på en gang  
Hvis der vises OK i IN12-17, eller det antal spjæld der er 

valgt, er spjældene gode.  

In13  OK/Err  Spjæld2  

In14  OK/Err  Spjæld3  

In15  OK/Err  Spjæld4  

In16  OK/Err  Spjæld5  

In17  OK/Err  Spjæld6  

In22   -30.0 to 200.0°C  Aktuel temperatur i kanal-system.  

In23  OK/Err  Her kan ses om forbindelsen er god, til temperaturføleren.  

In25  Off/On  Her kan man se, om der er et signal, fra ventilations anlægget ( ekstern stop )  

In27  Off/On  
Her ses on der er spænding til spjældene.  

ON = Der er spænding til spjældene.  

In28  0 to 999  
Her kan man, hvor mange test systemet har udført. 

Dette nulstilles, ved ændring af opsætning.  

In29    Software version  
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E. Eksempel på opsætning (SED – røgevakuerings system) i Master konfiguration 

Eksempel på SED baseret på lednings diagram, og inkluderer: 

- 5 spjæld, 2 røgspjæld og 3 røgevakueringsspjæld 

- 1 temperatur sensor 

- 1 pressostat 

- 1 bevægelses føler PIR (ikke beskrevet i DS 428-4, skal godkendes af øverste autoritet) 

- 1 tilslutning AHU unit (on/off) 

- 1 tilslutning ABA/CTS  

 

For denne konfiguration er det nødvendigt at sætte disse sætpunkter (beskrivelse for indtastning se tabel A) :  

- SP03=SED (Røgevakuerings system) 

- SP10=5 (antal af spjæld) 

- SP11=Yes (temperatur sensor) 

- SP20=Yes (tilslutning AHU unit) 

- SP21=Yes (tilslutning ABA/CTS) 

- SP24= Ctr (Konfiguration for Master) 

- SP25= x (Antal af tilsluttet Slaver) 

- SP27=yes 

 

 

F. Eksempel på opsætning (SED – brand- / røgspjæld) i Slave konfiguration med adresse 1  

Eksempel på FSD baseret på lednings diagram, og inkluderer: 

- 10 spjæld 

 

For denne configuration er nødvendigt at sætte disse sætpunkter (beskrivelse for indtastning se tabel C) :  

- SP03=SED (Røgevakuerings system) 

- SP10=10 (antal af spjæld) 

- SP24=Slv (Konfiguration for Slave) 

- SP25=1 (adresse for denne Slave) 

- SP27=yes/no, se Modbus tabel 
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Fejl i GBS-system 
Røgevakuering (SED) 

 

1. Ved fejl i systemet, vil der vises ERR i displayet. 

2. Tryk på tast 6 (1sek.)  så kommer man til Information (IN o1) Her 

kan du se om der er fejl på tavlen. (se medfølgende info-tabel) 

3. Gå til IN 02-12, med tasterne 4 og 5. Her kan man se hvilket 

nummer Slavetavle og hvilken type fejl (se info-tabel D) 

4. For at se mere specifikt på den fejlramte Slavetavle, gøres ved at gå 

til sætpunkter SP02, her vælges nummer S1-S10. 

Dette gøres ved at taste 1 gang på tast 6 (1sek.), for at komme ud af 

INFO. Adgang til SP02 holdes tast 6 inde i 3 sekunder, gå derefter til 

SP02 med tasterne 4 og 5. Tryk på tast 6(1 sek.) vælg så den 

fejlramte undertavle, med tasterne 4 og 5 tryk så på tast 6, for at 

vælge den viste tavle. 

Forlad SP menuen, ved at trykke 2 hurtige tryk, på tast 3.  

5. Hvis der er DA fejl, gå til IN 12-17, med tasterne 4 og 5. her kan man 

se hvilket spjæld, der er fejl på. (se medfølgende info-tabel) 

6. IN 20-29 kan ses andre informationer (se medfølgende info-tabel) 

7. For at forlade information (IN) tryk på tast 6 

 
 
 

 

 

Total ventetid (SED):Opstart, samt test (spjæld, røgventilator), signal til AHU  10 min 

Trykvagt: Tid for opbygning af tryk for AHU eller røgventilator (ugentlig test)  6 min 

Ved fejl i system startes røgventilator       Straks 

Ved brug af bevægelses sensor(PIR). Ikke beskrevet i DS 428. Godkendes af ansvarlig autoritet 

PIR (NO), AHU stopper efter         15 min 

PIR (NC), starter AHU efter         5   min 
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Slave FSD/SED 
 
 

Slave opsætning : 
FSD slave se under FSD 
SED slave se under SED 
 

 

 

 

 



4.1 

 

Det er meget vigtigt at den samme forsyning 230V til alle GBS kontrolbokse 

Det er vigtigt, s alle GBS kontrolboksene starter op samtidigt, 
for at undg tidsforskydning mellem kontrolboksene i 

testperioden 

Wiring schema GBS SLAVE 

GBS cabinet 

 

 på maks modstand 120 –20%. Maks l ngde 700m  



4.2 

 

Det er meget vigtigt at det er den samme forsyning 230V til alle GBS kontrolbokse 
Det er vigtigt, så alle GBS kontrolboksene starter op samtidigt, for at undgå 
tidsforskydning mellem kontrolboksene i testperioden 

 


