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FireBUS brandsikringsautomati k
– Èt system ti l alle systemløsninger:

Danmarks mest erfarne team i DS 428 
projektering, står klar ti l at hjælpe dig!
       

God projekteringssupport er ikke bare at rådgive om sine 
egne produkter, men at se den samlede løsning – Altså 
gennemgå tegningerne sammen med dig, med mål i at fi nde: 
Den billigste lovlige løsning samlet set.

Med venlig hilsen 
Brian Schiøtt 

Hovedforfatt er ti l de sidste 3 udgaver af DS 428
Undervist i DS 428 siden 2002

Har du styr på?
Ξ Kravene ti l de enkelte systemopbygninger
Ξ Hvor du kan spare brandisolering væk
Ξ n-1 princippet og de andre undtagelser for spjæld
Ξ Ny beregningsmetode for røgventi lerede systemer
Ξ Brandteknisk volumenstrøm og maks. tryktab
Ξ Zoneinddeling for minimering af kanaldimensioner 
Ξ Kombineret spjældsikring & røgudluft ning i et samlet system
Ξ Røgudluft ningsanlæg som akti veres af beredskabet

Mail blot ti l os 
– Vi har styr på alle detaljer i DS 428:2019.

HAR DU BRUG FOR 
PROJEKTERINGSSUPPORT?

Copyright: 
AiRFORCE ApS
Vi tager forbehold for trykfejl og 
produktændringer. 
Nærværende vejledning vil 
blive opdateret uden varsel og 
automati sk erstatt e ti dligere 
udgaver.
AiRFORCE fralægger sig ethvert 
ansvar for fejl i de tekniske 
informati oner som er formidlet i 
nærværende vejledning.

Informati oner som er delvis uddrag 
og forenklede formuleringer fra 
DS 428:2019, er skrevet eft er 
bedste viden, for at give et hurti gt 
overblik over de primære krav ift . 
systemopbygning. For at få det fulde 
overblik over alle krav og anvisninger 
henvises ti l DS 428:2019.

Bæredygti ghed:
Vores trykte udgaver af nærvæ rende 
vejledning printes med miljørigti g 
toner på papir, der er FSC-godkendt, 
PEFC-godkendt, samt EU-Ecolabel.
Overholder desuden kravene ti l 
Svanemærkning.

VORES PROJEKTERINGSSUPPORT 
GØR DET KOMPLEKSE ENKELT!
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AIR Ξ FORCE PROJEKTTEAM Hvem skal hjælpe dig?

SALG:
LASSE 
ANDERSEN
SALGSCHEF

Salg og kundesupport
tlf. 2424 1280
la@airforce.dk

MORTEN B. 
KLITTE
SALG JYLLAND & FYN

Salg og kundesupport
tlf. 4159 1010
mk@airforce.dk

BRIAN 
SCHIØTT
PROJEKTUDVIKLINGSCHEF

Rådgiversupport
tlf. 2424 5030 
bs@airforce.dk

ULLA M. 
VACHEK
PROJEKTINGENIØR

ABV/ATA-projekter
tlf. 2424 2048
umv@airforce.dk

FREDERIK B. 
DITLEV
PROJEKTINGENIØR

ABV/ATA-projekter
tlf. 2525 9640
fb d@airforce.dk

LAURIDS H. 
MADSEN
TEAMLEDER SERVICE

Service & opstart 
tlf. 5151 5477
lhm@airforce.dk

ASGER H. 
JEPPESEN
AUTOMATIKANSVARLIG

Specialprogrammering
tlf. 2323 8042
ahj@airforce.dk

PROJEKT:

MADS  
SØNNICHSEN
PROJEKTCHEF

Ledelse & projektsupport
tlf. 2424 1393 
ms@airforce.dk

LASSE S. 
WINDFELDT
KOORD. TEAMLEDER

ABV/ATA-projekter
tlf. 2541 2424 
lsw@airforce.dk

AUTOMATIK & SERVICE:

JOHN
ANDREWS
PROJEKTINGENIØR

PV/DS 428-projekter
tlf. 2048 2015
ja@airforce.dk

JESPER 
KROHN
SERVICETEKNIKER

Service & opstart  
tlf. 2260 6057
jk@airforce.dk

JESPER
BROCKSTEDT
SERVICETEKNIKER

Service & opstart
tlf. 4135 3589
jb@airforce.dk

NYANSÆTTELSE
1. OKT. 2021

JAN ELMBAK 
BOOLSEN
SALG SJÆLLAND

Salg og kundesupport
tlf. 2223 8318
jeb@airforce.dk

LOUI S. 
HJØRNHOLM
SALG JYLLAND & FYN

Salg og kundesupport
tlf. 2260 6071
lsh@airforce.dk
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ØLAND PROJEKTTEAM Hvem skal hjælpe dig?

HENNING 
ANDERSEN
PRODUKTCHEF

Spjæld og venti latorer
tlf. 21 71 15 47 
hha@oeland.dk

JOHNNY 
DYRING
SALGSTEKNIKER
Armaturer / brand / 
aggregater /  venti latorer 
tlf. 48 78 41 28
jdy@oeland.dk

MALTHE 
DUVILS
SALGSTEKNIKER

Salg og kundesupport  
tlf. 48 78 41 20
mdu@oeland.dk

MICHAEL 
CHRISTENSEN
SERVICECHEF

Service
tlf. 21 71 15 59
mc@oeland.dk

SALG:
JAKOB LUND 
PEDERSEN
SALGSKONSULENT

Øst Danmark
tlf. 26 11 93 20
jlp@oeland.dk

JACOB WAHLERS 
JENSEN
SALGSKONSULENT

Salg og kundesupport
tlf. 26 11 93 69
jwj@oeland.dk

PROJEKT:

AUTOMATIK & SERVICE:

JENS HOLM 
HANSEN
SALGSKONSULENT

Vest Danmark
tlf. 21 71 15 45
jhh@oeland.dk

RONNIE DILANI 
SCHRØDER
SALGSKONSULENT

Vest Danmark
tlf. 42 12 79 36
rds@oeland.dk

VIBEKE BJERRE 
HUSSMANN
SALGSKONSULENT

Vest Danmark
tlf. 21 71 15 39
vbh@oeland.dk

FLEMMING 
CHRISTENSEN
SALGSCHEF

Salg og kundesupport
tlf. 21 71 15 49
fl c@oeland.dk
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HVORFOR VÆLGE 
AiRFORCE’S FireBUS?
FireBUS Ξ Opfylder alle nye krav i DS 428:2019
DS 428:2019 sti ller adskillige nye krav, som gør at ti dligere styringer ikke 
længere kan anvendes.

Dett e omfatt er bl.a. følgende krav:
Ξ BUS-kabler og kabelforbindelser ti l ABA, 

røgdetektorer og brandtermostater/
temperaturfølere skal være overvågede for 
brud og kortslutning.

Ξ Alle spjæld skal overvåges for både åben og 
lukket positi on med fejlmelding for hvert 
spjæld.

Ξ Røgventi latorer skal overvåges for både for 
højt og lavt tryk ved funkti onstest og under 

branddrift . Røgventi lator skal slukkes ved fejl, 
der medfører en risiko for høje diff erenstryk 
over døråbninger.

Ξ Røgkontrolspjæld kræver en brandsikret 
BUS-kreds. 

Ξ Fejl og automati ske funkti onstest skal logges.
Ξ Der skal installeres ét fejlpanel med visuel 

og akusti sk alarm på befærdet sted, som 
observeres dagligt. 

AiRFORCE fejlpanel - Kan planforsænkes 
i væg via EURO indbygningsdåse.

FireBUS Ξ Markedets mest fl eksible 
brandsikringsautomati k
Ξ Mulighed for at anvende skærmede BUS-

kabler for sikring mod støj (EMC).
Ξ Op ti l 28 spjæld pr. 230 V strømforsyning.
Ξ Mulighed for 4 BUS-strenge pr. 

centralstyreboks for længere kabelføringer 
og i forskellige retninger.

Ξ Særskilt BUS-kreds for brandsikker 
installati on af røgkontrolspjæld,                                                                                                      
når BUS-kabel føres udenfor teknikrum 
iht. DS 428:2019.

Ξ Individuel overvågning af op ti l 248 spjæld 
pr. centralstyreboks.

Ξ Kan udvides med op ti l 15 centralstyrebokse 
pr. anlæg = op ti l 3.720 spjæld pr. anlæg.

Ξ Op ti l 15 zoner pr. centralstyreboks.
Ξ Op ti l 15 forskellige anlæg kobles sammen og 

styres fra samme display.

BRS-BUS-kreds 1, streng A
BRS-BUS-kreds 1, streng B
RKS-BUS-kreds 2, streng A
RKS-BUS-kreds 2, streng B
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FireBUS Ξ Eneste standardautomati k ti l alle systemløsninger
DS 428:2019 giver mulighed for nye systemløsninger og kombinati onsmuligheder.
Styringen er udvidet fra et almindeligt spjældsikret- og røgventi leret system ti l:

SPJÆLDSIKRET SYSTEM (SS)

Ξ Standardsystem uden zoneinddeling
Ξ Zoneinddelt system for at begrænse nedlukninger ti l fejlramt zone
Ξ Med modulerende VAV- og COP-konstantt ryksspjæld
Ξ Kombineret med røgudluft ning i særskilte zoner eller i betjeningszoner
Ξ Med fælles indtag/afk ast og sammenkobling af andre 

venti lati onsanlæg 

RØGVENTILERET SYSTEM (RV)

Ξ Standardsystem uden zoneinddeling 
Ξ Zoneinddelt system for reducering af kanaldimensioner 
Ξ Med modulerende VAV- og COP-konstantt ryksspjæld
Ξ Kombineret med spjældsikrede zoner
Ξ Kombineret med røgudluft ning i betjeningszoner

DECENTRALE ANLÆG (DC)

Ξ Med decentral styring på hvert anlæg for spjældsikring
Ξ Med særskilte fraluft skanaler ti l fælles afk asthætt e
Ξ Med røgventi lator på fælles fraluft s- og/eller ti lluft skanal 
Ξ Kombineret system med spjældsikrede zoner

PARKERINGSVENTILATION (PV)

Ξ Med og uden røgudluft ning
Ξ Erstatningsluft  via røgkontrolspjæld, portstyringer eller venti latorer
Ξ Zonestyret via impulsventi latorer, spjældzoner og venti latorer
Ξ Kombineret med spjældsikring i ti lstødende maskinrum
Ξ Kombineret med røgudluft ning i ti lstødende rum 

RØGUDLUFTNINGSANLÆG (RU):

Ξ Røgudluft ning fra fl ere zoner med fast hasti ghed eller trykstyret
Ξ Kombineret med røgudluft ning i særskilte zoner eller i betjeningszoner

BRANDVENTILATIONSANLÆG (ABV)

Ξ Elevatorskakt - Akti veret af detektorer eller ABA-anlæg
Ξ Kombineret med parkeringsventi lati onsanlæg 
Ξ Systemer med styringsstrategi uden zonevis fejlhåndtering 
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© Fonden Dansk Standard - Eftertryk uden tilladelse forbudt

I nedenstående er angivet nogle generelle krav for spjældsikrede 
systemer.

Ξ System anvendes primært for bygningsafsnit i anvendelseskategorierne 
 1, 2 og 3.
Ξ Detektering skal foretages via en af disse metoder:
 • Såfremt der er et fuldtdækkende ABA-anlæg i venti lati onsanlæggets  

 betjeningsområde, skal signal herfra anvendes ti l akti vering af   
 brandsikringsautomati kken (BSA).

 • For anvendelseskategorierne 1, 2 og 3, kan detektering foretages via  
 kanalmonterede røgdetektorer i hver fraluft skanal for hver betjent   
 brandsekti on.

 • Brandtermostat i brandsikringsspjæld – kræver at der er spjæld på
   hver eneste betjente brandsekti on og hver eneste betjente brandcelle 
  – uden undtagelser.
Ξ Brand- og røgspjæld monteres mellem betjente brandsekti oner 
 (n-1 princippet).
Ξ Røgspjæld monteres mellem betjente brandceller (n-1 princippet).
Ξ Røgspjæld mellem brandceller kan udelades i følgende ti lfælde:
 • Depoter, arkiver og andre rum, hvori der kun er kortvarigt ophold.
 • Opholdsrum, der har to af hinanden uafh ængige fl ugtveje.
 • Opholdsrum, hvor mindst halvdelen af fl ugtvejsbredden er fordelt på  

 døre ti l terræn i det fri, eller ti l sikkert sted i anden brandsekti on med  
 udgang ti l det fri.

 • Rum i bygningsafsnit med fuldtdækkende automati sk varslingsanlæg  
 (AVA), som er akti veret af et ABA-anlæg eller et sprinkleranlæg (AVS). 

 • Bygninger i anvendelseskategori 1 (kontorer og industribygninger) for  
 den del af betjeningsområdet hvor gulv maksimalt er placeret 9,6   
 meter over terræn.

 • Bygninger i anvendelseskategori 2 (skoler) for den del af    
 betjeningsområdet, hvor gulv maksimalt er placeret 1,0 meter over   
 terræn.

Ξ For anlæg som opsti lles i teknikrum, hvor rummet ikke er en del af 
betjeningsområdet, kan kanalgennemføringer udføres direkte ti l 
installati onsskakte eller ti l et betjeningsområde uden krav ti l brand- 

 og røgspjæld eller røgspjæld.

For at få det fulde overblik over alle krav og anvisninger henvises ti l 
DS 428:2019. 

GENERELLE KRAV TIL SPJÆLDSIKRET SYSTEM

§
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Vejledende udendørs montage af spjæld, ventilator og afkast.

INSTALLATIONSFORHOLD
FOR SPJÆLDSIKRET SYSTEM

Montageforhold
Spjældsikrede anlæg kan normalt udføres 
uden særlige brandtekniske krav til 
strømforsyningen og uden krav til placering af 
brandsikringsautomatik og forsyningstavler.

Kombinerede spjældsikrede anlæg, hvor 
kanalsystem også anvendes til røgudluftning, 
installeres med røgkontrolspjæld og 
røgventilatorer som skal kunne være i drift 
under en brand. Derfor skal disse anlæg 
være udført med pålidelig strømforsyning og 
pålidelig kabelinstallation – Dette kræver, at 
brandsikringsautomatik, frekvensomformere, 
hovedtavler og forsyningstavle skal 
placeres i teknikrum og mindst 2,0 meter 
væk fra eventuelle ikke brandisolerede 
røgudsugningskanaler. Teknikrum må 
ikke være en del af ventilationsanlæggets 
betjeningsområde.
Brandsikringsautomatik, brandsikringsspjæld, 
ventilatorer, følere og detektorer bør monteres 
således, at de er let tilgængelige for inspektion 
og afprøvning.

Fejlpanel
Fejlpanel skal placeres et synligt og befærdet 
sted i bygningen, hvor fejltilstand vil 
blive observeret dagligt. Hvis der er flere 
ventilationsanlæg, skal fejlpanelet afmærkes 
med anlægsbetegnelse.

El- og kabelinstallation
Krav til strømforsyning, kabelvalg, 
kabeldimensionering og hvornår der skal 
anvendes funktionssikre (brandsikre) 
kabler, samt specifikationer og tilslutninger 
for hver komponent - Se Installations- og 
opsætningsvejledning i særskilt hæfte ”El-teknisk
installationsvejledning”.

Funktionsbeskrivelse, opstart og opsætning
Se særskilt hæfte: ”Opstarts- og 
brugervejledning”.
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Såfremt der er et fuldtdækkende ABA-anlæg i ventilationsanlæggets betjeningsområde skal ABA-signal 
anvendes til aktivering af brandsikringsautomatikken (BSA).

For bygningsafsnit i anvendelseskategori 1, 2 og 3, som f.eks. kontorer, skoler, forretningscentre, hvor der 
er installeret fuldtdækkende ABA og AVA (automatisk varslingsanlæg) kan røgspjæld mellem brandceller 
udelades. Dette forudsætter, at brandsikringsautomatik (BSA) aktiveres af ABA-anlæg. 

Der skal ALTID installeres brand- og røgspjæld mellem betjente brandsektioner. 

PRINCIPSKITSE Ξ SPJÆLDSIKRET SYSTEM
DETEKTERING Ξ ABA-ANLÆG 
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KABELPLAN Ξ SPJÆLDSIKRET SYSTEM – 4 BUS-STRENGE
DETEKTERING Ξ ABA-ANLÆG

Fejlpanel iht. DS 428:2019.
Kan planforsænkes i væg via EURO indbygningsdåse. 
Skal placeres et synligt og befærdet sted, 
hvor fejlti lstand vil blive observeret dagligt. 

ABA-signal kan ti lslutt es direkte ti l centralstyreboks, 
såfremt system ikke skal zoneinddeles. 

Fejlpanel + 24V: 4 leder

1 × 230 VAC + PE

ABA: 2 leder

AHU: Drift  + Frigiv: 4 leder

Såfremt signal ti l CTS/BMS ønskes, kan vælges:
• Potenti alfrie signaler: Fejl, service og brand
• ModBUS: Signaler iht. særskilt parameterliste

Op ti l 28 modulbokse med BRS/RS-spjæld eller detektorer pr. 
centralstyreboks og dereft er op ti l 28 moduler pr. strømforsyning 
– Maks. 248 spjæld og 64 moduler for detektorer.

Spjæld kan frit fordeles på op ti l 4 BUS-strenge fra centralsty-
reboks, hvilket giver mulighed for kabelføring i fl ere retninger, samt 
mulighed for længere kabelføring.

BRS-BUS1 – Streng A

BRS-BUS1 – Streng B

RKS-BUS2 – Streng A

RKS-BUS2 – Streng B

Almindelig strømforsyning 
uden særskilte brandtekniske krav
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l
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jæ

ld
ka
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l

FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS

FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS

FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS

FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS
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BRS BRS RS

Valgfrit: 
CTS/BMS: 6 leder eller BUS kabel 

FB-BRS
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RS
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Zoneinddeling af et spjældsikret system kræver et ABA-signal pr. zone og at der er installeret brand- og 
røgspjæld på alle betjente zoner. Zoneinddeling bør følge brandsektioneringen af bygningen, men én zone kan 
bestå af en eller flere brandsektioner. 

Fordelen ved zoneinddeling er, at der ved f.eks. en fejl på et spjæld, udelukkende nedlukkes for den fejlramte 
zone, hvorefter øvrige zoner fortsat kan ventileres i perioden til fejlen er udbedret. Dette forudsætter 
selvfølgelig, at ventilationsanlægget er trykstyret.

PRINCIPSKITSE Ξ SPJÆLDSIKRET SYSTEM MED ZONEINDDELING
DETEKTERING Ξ ABA-ANLÆG 
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Fejlpanel iht. DS 428:2019.
Kan planforsænkes i væg via EURO indbygningsdåse. 
Skal placeres et synligt og befærdet sted, 
hvor fejlti lstand vil blive observeret dagligt. 

Fejlpanel + 24V: 4 leder

Valgfrit: 
CTS/BMS: 6 leder eller BUS kabel 

1 × 230 VAC + PE

AHU: Drift  + Frigiv: 4 leder

Såfremt signal ti l CTS/BMS ønskes, kan vælges:
• Potenti alfrie signaler: Fejl, service og brand
• ModBUS: Signaler iht. særskilt parameterliste

Op ti l 28 modulbokse med BRS/RS-spjæld eller detektorer pr. 
centralstyreboks og dereft er op ti l 28 moduler pr. strømforsyning 
– Maks. 248 spjæld og 64 moduler for detektorer.

Spjæld kan frit fordeles på op ti l 4 BUS-strenge fra centralsty-
reboks, hvilket giver mulighed for kabelføring i fl ere retninger, 
samt mulighed for længere kabelføring.

BRS-BUS1 – Streng A
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KABELPLAN Ξ SPJÆLDSIKRET SYSTEM MED ZONEINDDELING – 1 BUS-STRENG
DETEKTERING  Ξ ABA-ANLÆG 
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Almindelig strømforsyning 
uden særskilte brandtekniske krav

ABA pr. zo
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Anvendes for bygningsafsnit i anvendelseskategori 1, 2 og 3 såfremt, der ikke er et fuldtdækkende ABA-anlæg i 
ventilationsanlæggets betjeningsområde. Der skal installeres en kanalmonteret  røgdetektor i hver fraluftskanal for hver 
betjent brandsektion. Røgspjæld mellem brandceller kan udelades i følgende tilfælde:

• depoter, arkiver og andre rum, hvori der kun er kortvarigt ophold.
• opholdsrum, der har to af hinanden uafhængige flugtveje.
• opholdsrum, hvor mindst halvdelen af flugtvejsbredden er fordelt på døre til terræn i det fri, eller til sikkert sted i   

anden brandsektion med udgang til det fri.
• bygninger i anvendelseskategori 1 (kontorer og industribygninger) for den del af betjeningsområdet 

hvor gulv maksimalt er placeret 9,6 meter over terræn.
• bygninger i anvendelseskategori 2 (skoler) for den del af betjeningsområdet, hvor gulv maksimalt er placeret 1,0   

meter over terræn.

Der skal ALTID installeres brand-
og røgspjæld mellem betjente
brandsektioner.

PRINCIPSKITSE Ξ SPJÆLDSIKRET SYSTEM
DETEKTERING Ξ RØGDETEKTORER PR. BETJENT BRANDSEKTION 
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PRINCIPSKITSE Ξ SPJÆLDSIKRET SYSTEM MED ZONEINDDELING
DETEKTERING Ξ RØGDETEKTORER PR. BETJENT BRANDSEKTION 

Zoneinddeling af et spjældsikret system kræver, at der er installeret brand- og røgspjæld på alle betjente 
zoner. Zoneinddeling bør følge brandsektioneringen af bygningen, men én zone kan bestå af en eller flere 
brandsektioner. 

Fordelen ved zoneinddeling er, at der ved f.eks. en fejl på et spjæld, udelukkende nedlukkes for den fejlramte 
zone, hvorefter øvrige zoner fortsat kan ventileres i perioden til fejlen er udbedret. Dette forudsætter 
selvfølgelig, at ventilationsanlægget er trykstyret.
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KABELPLAN  Ξ SPJÆLDSIKRET SYSTEM FOR ÉN BETJENT BRANDSEKTION
DETEKTERING  Ξ RØGDETEKTOR

Fejlpanel iht. DS 428:2019.
Kan planforsænkes i væg via EURO indbygningsdåse. 
Skal placeres et synligt og befærdet sted, 
hvor fejlti lstand vil blive observeret dagligt. 

Såfremt venti lati onsanlæg udelukkende betjener én 
brandsekti on, kan røgdetektoren ti lslutt es direkte ti l 
centralstyreboks.

Fejlpanel + 24V: 4 leder

1 × 230 VAC + PE

RØG: 2 leder

AHU: Drift  + Frigiv: 4 leder

Såfremt signal ti l CTS/BMS ønskes, kan vælges:
• Potenti alfrie signaler: Fejl, service og brand
• ModBUS: Signaler iht. særskilt parameterliste

Op ti l 28 modulbokse med BRS/RS-spjæld eller detektorer pr. 
centralstyreboks og dereft er op ti l 28 moduler pr. strømforsyning 
– Maks. 248 spjæld og 64 moduler for detektorer.

Spjæld kan frit fordeles på op ti l 4 BUS-strenge fra centralsty-
reboks, hvilket giver mulighed for kabelføring i fl ere retninger, 
samt mulighed for længere kabelføring.

BRS-BUS1 – Streng A

Sp
jæ

ld
ka

be
l

Sp
jæ

ld
ka

be
l

FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS

Sp
jæ

ld
ka

be
l

Almindelig strømforsyning 
uden særskilte brandtekniske krav

Valgfrit: 
CTS/BMS: 6 leder eller BUS kabel 
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KABELPLAN  Ξ SPJÆLDSIKRET SYSTEM FOR ÉN BETJENT BRANDSEKTION
DETEKTERING  Ξ RØGDETEKTOR

KABELPLAN  Ξ SPJÆLDSIKRET SYSTEM MED/UDEN ZONEINDDELING – 1 BUS-STRENG
DETEKTERING  Ξ RØGDETEKTORER PR. BETJENT BRANDSEKTION 

Fejlpanel iht. DS 428:2019.
Kan planforsænkes i væg via EURO indbygningsdåse. 
Skal placeres et synligt og befærdet sted, 
hvor fejlti lstand vil blive observeret dagligt. 

Fejlpanel + 24V: 4 leder

1 × 230 VAC + PE

AHU: Drift  + Frigiv: 4 leder

Såfremt signal ti l CTS/BMS ønskes, kan vælges:
• Potenti alfrie signaler: Fejl, Service og brand
• ModBUS: Signaler iht. særskilt parameterliste

Op ti l 28 modulbokse med BRS/RS-spjæld eller detektorer pr. 
centralstyreboks og dereft er op ti l 28 moduler pr. strømforsyning 
– Maks. 248 spjæld og 64 moduler for detektorer.

Spjæld kan frit fordeles på op ti l 4 BUS-strenge fra centralsty-
reboks, hvilket giver mulighed for kabelføring i fl ere retninger, 
samt mulighed for længere kabelføring.

BRS-BUS1 – Streng A
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Almindelig strømforsyning 
uden særskilte brandtekniske krav

Valgfrit: 
CTS/BMS: 6 leder eller BUS kabel 
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Aktivering via brandtermostat i brandsikringsspjæld kræver, at der installeres et brandsikringsspjæld på hver 
eneste betjente brandsektion og hver eneste betjente brandcelle – uden undtagelser.

Kan anvendes for bygningsafsnit såfremt, der ikke er et fuldtdækkende ABA-anlæg i ventilationsanlæggets 
betjeningsområde og der ikke ønskes kanalmonterede røgdetektorer for hver betjent brandsektion.

PRINCIPSKITSE Ξ SPJÆLDSIKRET SYSTEM
DETEKTERING Ξ TERMOSTAT I BRANDSIKRINGSSPJÆLD
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KABELPLAN Ξ SPJÆLDSIKRET SYSTEM – 4 BUS-STRENGE
DETEKTERING  Ξ TERMOSTAT I BRANDSIKRINGSSPJÆLD

Fejlpanel iht. DS 428:2019.
Kan planforsænkes i væg via EURO indbygningsdåse. 
Skal placeres et synligt og befærdet sted, 
hvor fejlti lstand vil blive observeret dagligt. 

Fejlpanel + 24V: 4 leder

1 × 230 VAC + PE

AHU: Drift  + Frigiv: 4 leder

Såfremt signal ti l CTS/BMS ønskes, kan vælges:
• Potenti alfrie signaler: Fejl, service og brand
• ModBUS: Signaler iht. særskilt parameterliste

Op ti l 28 modulbokse med BRS/RS-spjæld eller detektorer pr. 
centralstyreboks og dereft er op ti l 28 moduler pr. strømforsyning 
 – Maks. 248 spjæld og 64 moduler for detektorer.

Spjæld kan frit fordeles på op ti l 4 BUS-strenge fra centralsty-
reboks, hvilket giver mulighed for kabelføring i fl ere retninger, 
samt mulighed for længere kabelføring.

BRS-BUS1 – Streng A

BRS-BUS1 – Streng B

RKS-BUS2 – Streng A

RKS-BUS2 – Streng B
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Akti vering via brandtermostat i brandsikringsspjæld kræver, 
at der installeres et brandsikringsspjæld på hver eneste betjente 
brandsekti on og hver eneste betjente brandcelle – uden 
undtagelser. 

Almindelig strømforsyning 
uden særskilte brandtekniske krav

Valgfrit: 
CTS/BMS: 6 leder eller BUS kabel 
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Røgudluftning af, f.eks. kælderrum, er her valgt udført via komfortventilationsanlæggets kanalsystem. 
Fordelen er, at man ikke skal have en ekstra fraluftskanal hele vejen op til tag i skakten.

Herved har man et kombineret spjældsikret system med røgudluftningszoner.
Dette kræver, at afgreninger fra den kanal som anvendes til røgudluftning afspærres med et 
brandsikringsspjæld.

Røgudluftning af hver zone aktiveres manuelt af beredskabet via et WSK-betjeningspanel for aktuel 
betjeningszone. Brandsikringsautomatikken (BSA) sikrer, at kun én røgudluftningszone er aktiv ad gangen.

PRINCIPSKITSE Ξ  SPJÆLDSIKRET SYSTEM KOMBINERET MED 
        RØGUDLUFTNING I SÆRSKILTE ZONER
DETEKTERING Ξ  RØGDETEKTORER PR. BETJENT BRANDSEKTION
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PRINCIPSKITSE Ξ  SPJÆLDSIKRET SYSTEM KOMBINERET MED 
        RØGUDLUFTNING I SÆRSKILTE ZONER
DETEKTERING Ξ  RØGDETEKTORER PR. BETJENT BRANDSEKTION

PRINCIPSKITSE Ξ  SPJÆLDSIKRET SYSTEM KOMBINERET MED 
        RØGUDLUFTNING I BETJENINGSZONER
DETEKTERING Ξ  RØGDETEKTORER PR. BETJENT BRANDSEKTION

Røgudluftning af f.eks. kælderrum, er her valgt udført via komfortventilationsanlæggets kanalsystem. Fordelen er man 
ikke skal have en ekstra fraluftskanal hele vejen op til tag i skakten.

Herved har man et kombineret spjældsikret system med røgudluftningszoner.
Her er valgt at røgudlufte gennem både tillufts- og fraluftskanal og via betjeningszonernes kanaler.
Dette kræver, at BRS-spjæld erstattes af RKS-spjæld samt, at der ikke er VAV/COP-spjæld på kanalstrækningen.
Samtidig skal afgreninger fra den kanal som anvendes til røgudluftning afspærres mod øvrige brandmæssige enheder.

Røgudluftning af hver zone aktiveres manuelt af beredskabet via et WSK-betjeningspanel for aktuel betjeningszone. 
Brandsikringsautomatikken (BSA) sikrer, at kun én røgudluftningszone er aktiv ad gangen.
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KABELPLAN  Ξ SPJÆLDSIKRET SYSTEM KOMBINERET MED RØGUDLUFTNING
DETEKTERING  Ξ ABA-ANLÆG

Fejlpanel iht. DS 428:2019.
Kan planforsænkes i væg via EURO indbygningsdåse. 
Skal placeres et synligt og befærdet sted, 
hvor fejlti lstand vil blive observeret dagligt. 

Afk ast anbefales med åbning 
mindst 0,3 m over tag og ikke 
med lodret afk ast - F.eks. 
med kinahætt e eller vandret 
kanal afskåret 45° + net.

Husk 2,5 m afstand ti l 
luft indtag eller hævet 1,0 m. 

Fejlpanel + 24V: 4 leder

1 × 230 VAC + PE

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

ABA: 2 leder

Såfremt signal ti l CTS/BMS ønskes, kan vælges:
• Potenti alfrie signaler: Fejl, service og brand
• ModBUS: Signaler iht. særskilt parameterliste

For at brandsikre RKS-BUS2-kreds, anvendes den udelukkende ti l RKS-moduler. RKS-
modulbokse skal monteres i en brandsikker boks eller udenfor anlæggets betjeningsområde 
– Alternati vt anvendes RKC-centralboks placeret i teknikrum. 

BRS-BUS-kreds og RKS-BUS-kreds kan hver især frit fordeles på 2 BUS-strenge fra 
centralstyreboks, hvilket giver mulighed for kabelføring i 2 retninger, samt mulighed for 
længere kabelføring.
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Valgfrit: 
CTS/BMS: 6 leder eller BUS kabel 

RS

Brandsikringsautomati k (BSA) inkl. frekvensomformer og tryktransmitt er skal være placeret i teknikrum 
eller i det fri. Såfremt kabelføring herti l er ført i teknikrum eller i det fri kan udføres uden særskilte 
brandtekniske krav.
Røgventi lator skal være installeret udenfor betjeningsområdet. RKS-spjæld skal være MA/HOT-udgave 
og må placeres i betjeningsområde. 
Såfremt kabel for strømforsyning, RKS-BUS2-kreds eller RKS-kabler placeres i brandsekti oner 
indenfor betjeningsområdet skal disse kabler udføres med funkti onssikre kabler – Se endvidere 
Installati onsvejledning.

WSK-betjeningspanel monteres ca. 1,5 m over gulv i anden brandmæssig enhed end RU-
betjeningsområdet eft er nærmere aft ale med brandrådgiver.
RKS-modul placeres i samme rum som betjeningspanel, maks. 2 m væk.
Panel opmærkes: Mekanisk røgudluft ning – Før akti vering: Åben adgangsdør for ti lluft .

3 × 400 VAC + PE

3 × 400 VAC + PE + skærm

Tryktransmitt er: 3 leder
Tryktransmitt er med metaludtag og varmefast slange. 
Nulpunkt må ikke være udendørs eller i 
anlæggets betjeningsområde.
Kan evt. føres ti l kælderrum med 6 mm kobberrør.

ABA-signal kan ti lslutt es 
direkte ti l centralstyreboks 
såfremt, system ikke skal 
zoneinddeles. 

FB-RKS FB-RKS

RKS RKS

6 leder 6 leder
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FB-BRS FB-BRS

AHU: Drift  + Frigiv: 4 leder

Sp
jæ

ld
ka

be
l

RS

Sp
jæ

ld
ka

be
l

RS

BR
S-

BU
S1

 - 
St

re
ng

 A

Pålidelig strømforsyning + krav ti l teknikrum
iht. særskilte brandtekniske krav
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KABELPLAN  Ξ  RKS-SPJÆLD TILSLUTNINGSMULIGHEDER FOR RØGUDLUFTNINGS-  
 ZONER. ANVENDELSEN AF RKS-MODUL OG RKC-CENTRALBOKS

      

Figur viser udelukkende anvendelsen af 
RKS-moduler og RKC-centralbokse med deres 
ti lslutninger.

Brandsikringsautomati k (BSA) og RKC-
centralbokse skal placeres i teknikrum eller 
i det fri. Såfremt kabelføring herti l er ført i 
teknikrum eller i det fri kan den udføres 
uden særskilte brandtekniske krav.

Såfremt kabel for strømforsyning, RKS-
BUS2-kreds eller RKS/WSK-kabler placeres i 
brandsekti oner indenfor betjeningsområdet, 
skal disse kabler udføres med funkti onssikre 
kabler – Se endvidere Installati onsvejledning.

For at brandsikre RKS-BUS2-kreds, anven-
des den udelukkende ti l RKS-moduler. RKS-
modulbokse skal monteres i en brandsikker 
boks eller udenfor anlæggets betjeningsom-
råde – Alternati vt anvendes RKC-centralboks 
placeret i teknikrum. 

BRS-BUS-kreds og RKS-BUS-kreds kan hver 
især frit fordeles på 2 BUS-strenge fra 
centralstyreboks, hvilket giver mulighed for 
kabelføring i 2 retninger, samt mulighed for 
længere kabelføring.

Fra RKC-Centralboks i teknikrum fremføres 
kabel ti l hver komponent.

Røgdetektor monteres i fraluft skanal ved 
RKS-spjæld, såfremt RKS-spjæld har erstatt et 
et BRS-spjæld og hermed skal være åben i 
normaldrift . 

Røgdetektor kan udelades, hvis anlæg er 
ti lslutt et fuldtdækkende ABA-anlæg eller 
hvis RKS-spjæld udelukkende anvendes ti l 
røgudluft ning og hermed er lukket under 
normaldrift .

Der installeres minimum 1 stk. WSK-
betjeningspanel for hver RU-zone.
WSK-betjeningspanel monteres ca. 1,5 m 
over gulv i anden brandmæssig enhed end 
RU-betjeningsområdet eft er nærmere 
aft ale med brandrådgiver. 

Panel opmærkes: 

Mekanisk røgudluft ning
Før akti vering:

Åben adgangsdør for ti lluft .

RKC-centralboks monteres i teknikrum og har 
egen strømforsyning indbygget. 

På hver RKC-Centralboks kan ti lslutt es op ti l:
- 7 stk. RKS-spjæld
- 7 stk. Røgdetektorer eller ABA-signaler
- 7 stk. WSK Betjeningspaneler

Der kan ti lslutt es op ti l 124 RKS-spjæld på en 
centralstyring fordelt på begge BUS-kredse.

Pålidelig strømforsyning + 
krav ti l teknikrum iht. særskil-
te brandtekniske krav 

BRS-BUS1 strenge for ti lslut-
ning af BRS/RS-spjæld og de-
tektorer via indgangsmodul. 

Antal spjæld pr. BUS-kreds
fremgår af særskilt tabel i
Installatonsvejledning.

RKS-BUS2 strenge for ti lslut-
ning af RKS-moduler.

På RKS-modul kan monteres, 
RKS-spjæld, WSK-betjenings-
panel og røgdetektor eller 
ABA-signal. 

Antal spjæld pr. BUS-kreds 
fremgår af særskilt tabel i 
Installati onsvejledning.

RKS-BUS2 - Streng B

RKS-BUS2 - Streng B

BRS-BUS1 - Streng A

BRS-BUS1 - Streng B

RKS-BUS2 - Streng A

7 leder

2 leder

6 leder

7 leder

2 leder

6 leder

RKS

RKS

1 x 230 VAC + PE

RKS7 
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r

Der kan ti lslutt es op ti l
9 stk. RKC-centralbokse 
på hver BUS-kreds 
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Ved fælles luftindtag/luftafkast skal det sikres, at der ikke kan ske røgspredning mellem hvert anlæg. 
Dette sikres, ved at montere et røgspjæld på alle tilsluttede anlæg undtagen ét.
Detektering sikres via kanalmonteret røgdetektor på hvert anlæg eller via ABA-anlæg, som er 
fuldtdækkende i alle anlægs betjeningsområder og ABA-signalet anvendes til branddetektering af 
anlæggene.

Ved en branddetektering eller en fejl, skal alle tilsluttede anlæg standses og bringes til branddrift.

PRINCIPSKITSE Ξ FÆLLES INDTAG/AFKAST
DETEKTERING Ξ RØGDETEKTORER
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KABELPLAN  Ξ  CENTRALSTYRINGER I FÆLLES NETVÆRK OG UDVIDELSER MED 
 FÆLLES INDTAG/AFKAST – EKSTERNT DISPLAY 
 – EKSTRA  STRØMFORSYNINGER 

Ved sammenkobling af BSA-centralstyringer vælges hvilket 
display der skal være akti vt og øvrige frakobles. 

Eksternt display kan valgfrit installeres.

Hvis Boks-BUS kablet mellem BSA-centralstyringer og ti l 
evt. eksternt display føres i betjeningsområde (udenfor 
teknikrum), skal den udføres med funkti onssikre kabler. 

Sammenkobling af BSA-centralstyringer i fælles netværk, giver 
følgende muligheder:

Ξ Fælles indtag/afk ast, som kræver at alle ti lslutt ede anlæg,  
 lukkes ved brand/fejl-signal.
Ξ Deling af brandsignal i zone 0.
Ξ Betjening via fælles display for op ti l 15 anlæg.
Ξ Udvidelse af et system, når der er behov for: 
 •  mere end 15 zoner
 •  mere end 32/64 indgangsmoduler
 •  mere end 124/248 spjæld 

Når RKS-spjæld installeres, anvendes RKS-BUS2-kreds 
udelukkende ti l RKS-moduler. RKS-modulbokse skal monteres i 
en brandsikker boks eller udenfor anlæggets betjeningsområde 
– Alternati vt anvendes RKC-centralboks placeret i teknikrum.

Hvis man har behov for ekstra strømfor-
syninger, kan de med fordel placeres i 
teknikrummet.

Her kan ti lslutt es op ti l 28 modulbokse pr. 
BUS-streng = 4 × 28 BRS/RS-spjæld, før 
yderligere strømforsyninger er nødvendigt.

BRS-BUS1 - Streng A
BRS-BUS1 – Streng B

RKS-BUS2 – Streng A
RKS-BUS2 – Streng B

BRS-BUS1 – Streng A
BRS-BUS1 – Streng B

RKS-BUS2 – Streng A
RKS-BUS2 – Streng B

BRS-BUS1-A
BRS-BUS1 – Streng B

RKS-BUS2 – Streng A
RKS-BUS2 – Streng B

Op ti l 28 modulbokse med BRS/RS-spjæld eller detektorer pr. 
centralstyreboksen og dereft er op ti l 28 moduler pr. strømforsy-
ning – Maks. 248 spjæld og 64 moduler for detektorer.

Spjæld kan frit fordeles på op ti l 4 BUS-strenge fra centralsty-
reboks, hvilket giver mulighed for kabelføring i fl ere retninger, 
samt mulighed for længere kabelføring.
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 •  mere end 124/248 spjæld 

Hvis man har behov for ekstra strømfor-

Der kan sammenkob-
les op ti l 15 stk. BSA-
centralstyringer på 
fælles netværk
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