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RØGUDLUFTNING (RU) | HÆFTE 5
FireBUS BRANDSIKRINGSAUTOMATIK

KABELPLAN
DETEKTERING

RØGUDLUFTNING - 1 ZONE
Ξ WSK-AKTIVERINGSTRYK
Ξ

Brandsikringsautomatik (BSA) inkl. frekvensomformer og tryktransmitter skal være placeret i teknikrum eller i
det fri. Såfremt kabelføring hertil er ført i teknikrum eller i det fri, kan den udføres uden særskilte brandtekniske
krav. Røgventilator skal være installeret udenfor betjeningsområdet.
Såfremt kabel for strømforsyning eller RKS-BUS2-kreds placeres i brandsektioner indenfor betjeningsområdet
skal disse kabler udføres med funktionssikre kabler – Se endvidere Installationsvejledning.

Valgfrit:
CTS/BMS: 6 leder eller BUS kabel

Såfremt signal til CTS/BMS ønskes, kan vælges:
• Potentialfrie signaler: Fejl, service og brand
• ModBUS: Signaler iht. særskilt parameterliste

1 × 230 VAC + PE
Pålidelig strømforsyning + krav til teknikrum
iht. særskilte brandtekniske krav

3 × 400 VAC + PE

3 × 400 VAC + PE + skærm

VENT: Frigiv + Fejl + 0-10 V: 6 leder

Afkast anbefales med
åbning mindst 0,3 m over
tag og ikke med lodret afkast
- F.eks. med kinahætte eller
vandret kanal afskåret 45°
+ net.

Tryktransmitter: 3 leder
Tilvalg - kan undlades

FB-RKS

For at brandsikre RKS-BUS2-kreds,
anvendes den udelukkende til RKSmoduler. RKS-modulbokse skal monteres
i en brandsikker boks eller udenfor
anlæggets betjeningsområde – Alternativt
anvendes RKC-centralboks placeret i
teknikrum.

7 leder

7 leder

FB-RKS

RKS-BUS2 – Streng B

Tryktransmitter med metaludtag og varmefast
slange. Nulpunkt må ikke være udendørs eller i
anlæggets betjeningsområde.
Kan evt. føres til kælderrum med 6 mm kobberrør.

RKS
Zone 1

RKS
Zone 1
FB-RKS

WSK-betjeningspanel
monteres i anden
brandmæssig enhed
end RU-betjeningsområdet.

6 leder

RKS-BUS2 – Streng A

Husk 2,5 m afstand til
luftindtag eller hævet 1,0 m.

RKS-BUS-kreds kan frit fordeles på 2 BUSstrenge fra centralstyreboks, hvilket giver
mulighed for kabelføring i 2 retninger,
samt mulighed for længere kabelføring.
Maks. antal spjæld og moduler pr.
strømforsyning – Se særskilt tabel i
Installationsvejledning.

WSK-betjeningspanel
Zone 1
www.airforce.dk
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RØGUDLUFTNING (RU) | HÆFTE 5
FireBUS BRANDSIKRINGSAUTOMATIK

KABELPLAN
DETEKTERING

RØGUDLUFTNING - FLERE ZONER - RKS MODULER
Ξ WSK-AKTIVERINGSTRYK
Ξ

Brandsikringsautomatik (BSA) inkl. frekvensomformer og tryktransmitter skal være placeret i teknikrum eller i
det fri. Såfremt kabelføring hertil er ført i teknikrum eller i det fri, kan den udføres uden særskilte brandtekniske
krav. Røgventilator skal være installeret udenfor betjeningsområdet.
Såfremt kabel for strømforsyning eller RKS-BUS2-kreds placeres i brandsektioner indenfor betjeningsområdet
skal disse kabler udføres med funktionssikre kabler – Se endvidere Installationsvejledning.

230 V

Valgfrit:
CTS/BMS: 6 leder eller BUS kabel

Såfremt signal til CTS/BMS ønskes, kan vælges:
• Potentialfrie signaler: Fejl, service og brand
• ModBUS: Signaler iht. særskilt parameterliste

1 × 230 VAC + PE
Pålidelig strømforsyning + krav til teknikrum
iht. særskilte brandtekniske krav

3 × 400 VAC + PE

3 × 400 VAC + PE + skærm

VENT: Frigiv + Fejl + 0-10 V: 6 leder

Afkast anbefales med
åbning mindst 0,3 m over
tag og ikke med lodret afkast
- F.eks. med kinahætte eller
vandret kanal afskåret 45°
+ net.

RKS-BUS2 – Streng A

Husk 2,5 m afstand til
luftindtag eller hævet 1,0 m.
Tryktransmitter: 3 leder

Tryktransmitter med metaludtag og varmefast
slange. Nulpunkt må ikke være udendørs eller i
anlæggets betjeningsområde.
Kan evt. føres til kælderrum med 6 mm kobberrør.

Tilvalg - kan undlades
Zone 0
Fælles

Zone 1

RKS-MA

Zone 3

7 leder

RKS-MA
WSK-betjeningspanel

7 leder

For at brandsikre RKS-BUS2-kreds,
anvendes den udelukkende til RKSmoduler. RKS-modulbokse skal monteres
i en brandsikker boks eller udenfor
anlæggets betjeningsområde – Alternativt
anvendes RKC-centralboks placeret i
teknikrum.
RKS-BUS-kreds kan frit fordeles på 2 BUSstrenge fra centralstyreboks, hvilket giver
mulighed for kabelføring i 2 retninger,
samt mulighed for længere kabelføring.
Maks. antal spjæld og moduler pr.
strømforsyning – Se særskilt tabel i
Installationsvejledning.

Zone 2
FB-RKS

6 leder

7 leder

6 leder

RKS-MA
WSK-betjeningspanel

RKS-MA

FB-RKS

6 leder

RKS-BUS2 – Streng B

SCS

FB-RKS

FB-RKS

7 leder

FB-RKS

7 leder

FB-RKS

WSK-betjeningspanel

WSK-betjeningspaneler monteres i
anden brandmæssig enhed end RUbetjeningsområdet.

www.airforce.dk
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RØGUDLUFTNING (RU) | HÆFTE 5
FireBUS BRANDSIKRINGSAUTOMATIK

KABELPLAN
DETEKTERING

RØGUDLUFTNING - FLERE ZONER - RKC CENTRAL
Ξ WSK-AKTIVERINGSTRYK
Ξ

Brandsikringsautomatik (BSA) inkl. frekvensomformer og tryktransmitter skal
være placeret i teknikrum eller i det fri. Såfremt kabelføring hertil er ført i
teknikrum eller i det fri, kan den udføres uden særskilte brandtekniske krav.
Røgventilator skal være installeret udenfor betjeningsområdet.
Såfremt kabel for strømforsyning eller RKS-BUS2-kreds placeres i brandsektioner
indenfor betjeningsområdet skal disse kabler udføres med funktionssikre kabler –
Se endvidere Installationsvejledning.

230 V

Valgfrit:
CTS/BMS: 6 leder el. BUS kabel

Såfremt signal til CTS/BMS ønskes, kan vælges:
• Potentialfrie signaler: Fejl, service og brand
• ModBUS: Signaler iht. særskilt parameterliste

1 × 230 VAC + PE
Pålidelig strømforsyning + krav til teknikrum
iht. særskilte brandtekniske krav

3 × 400 VAC + PE

3 × 400 VAC + PE + skærm

VENT: 6 leder

Afkast anbefales med
åbning mindst 0,3 m over
tag og ikke med lodret afkast
- F.eks. med kinahætte eller
vandret kanal afskåret 45°
+ net.
Husk 2,5 m afstand til
luftindtag eller hævet 1,0 m.

Tryktransmitter: 3 leder

Tryktransmitter med metaludtag og varmefast
slange. Nulpunkt må ikke være udendørs eller i
anlæggets betjeningsområde.
Kan evt. føres til kælderrum med 6 mm kobberrør.

Tilvalg - kan undlades

7 leder

7 leder
SCS

RKS-MA

RKS-MA
WSK-betjeningspanel

RKS-MA

6 leder

7 leder

RKS-MA
WSK-betjeningspanel

RKC-centralboks placeret i teknikrum anvendes,
f.eks. når RKS-modulbokse ikke umiddelbart kan
placeres udenfor anlæggets betjeningsområde.
For at brandsikre RKS-BUS2-kreds, anvendes den
udelukkende til RKS-moduler og RKC-centraler.
Der kan maks. tilsluttes 7 stk. RKS-spjæld og
7 stk. WSK-aktiveringstryk pr. RKC-central.
Ved tilslutning af både RKS-spjæld og WSKaktiveringstryk på samme udgang, skal disse
betjene samme RU-zone.
I stedet for BUS-kabel anvendes maskinkabel
fra RKC-central til hhv. RKS-spjæld og WSKaktiveringstryk – Se Installationsvejledning.

Zone 2

6 leder

7 leder

6 leder

Zone 3

7 leder

Zone 1

Zone 0
Fælles

WSK-betjeningspanel

WSK-betjeningspaneler monteres i
anden brandmæssig enhed end RUbetjeningsområdet.

www.airforce.dk

