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FireBUS 
BRANDSIKRINGSAUTOMATIK 
For spjældsikrede og 
røgventilerede systemer 
 
 

KONTROLENHED SETUP 
Enter setup For at tilgå Setup menu, holdes OK knappen inde i ca. 5 sekunder og slippes når dette indikeres i 

display. De enkelte menuer kan nu vælges med op/ned pile og bekræftes med OK. 

TEACH IN UNITS Her konfigureres de spjæld der skal overvåges/styres. Efter at alle spjældmoduler er monteret og 
fortrådet, vil UNITS DETECTED vise alle spjældmoduler der er tilsluttet systemet. Det er vigtigt at 
kontrollere at antallet af detekterede spjældmoduler stemmer overens med det installerede antal 
moduler. For at gemme konfigurationen trykkes SAVE AND EXIT. 

START MANUEL TEST Kan kun udføres når systemet er idriftsat og spjæld er åbne. START MANUEL TEST vil gennemføre en 
standard test rutine. Alle spjæld vil blive lukket og åbnet igen, samtidig vil systemet registrere om alle 
spjæld lukker og åbner som ønsket. Hvis en fejl registreres vil systemet gå i alarmtilstand. 

TIME & TEST TIME Her indstilles tid/dato og tid/dag for funktionstest. Med op/ned vælges parameter der skal ændres og 
med højre/venstre pil ændres parameter. Ved langt tryk opnås hurtig ændring. TEST DAY viser hvilken 
dag funktionstest udføres. Her kan også vælges DAILY for daglig test, eller DISABLED hvis test ikke skal 
udføres (DS-428 overholdes således ikke). 

CHANGE PARAMETERS EXT IN – vælger funktion af ekstern alarm indgang. Der kan vælges følgende: 

   AUT.RESTART: Spjældsikret anlæg. Signal fra ekstern brandalarmering(ABA. 

   MAN.RESTART: Røgventileret anlæg. For tilslutning af alarm fra ventilationsanlæg. 

   PRESSURE: Røgventileret anlæg. For tilslutning af pressostat. 

 DAMPER TIME – indstiller tiden et spjæld skal bruge for at åbne/lukke. For at undgå falske alarmer 
bør der tillægges ekstra tid. 

 VENT. TIME – indstiller tiden, ventilationen skal bruge til at starte/stoppe. 

 MODBUS ADR – Indstilling af Modbus slave adresse. Kun relevant hvis RS-485 port benyttes. 

CLEAR LOG  Sletter historik I hukommelsen. 

 

QUICK GUIDE 
For anlæg med mindre end 12 spjæld og mindre end 100 m kabel-længde er der ikke behov for den store 
planlægning, da der i så fald ikke er behov for at anvende Booster(e) og kabel-længden er ukritisk. Der skal blot 
bruges 1 stk. FB-BSA-1 Kontrolenhed, 1 stk. FB-BRS-1 Spjældmodul per brandspjæld, samt et 1.5 mm2 2-leder kabel, 
som gerne må være ganske almindeligt installations-kabel uden skærm. 
Quick guiden beskriver hvordan et sådant anlæg umiddelbart kan installeres og idriftsættes. 

Spjældmodulet monteres tæt på eller direkte på brandspjældet og spjældmotoren fortrådes til Spjældmodulet 

Spjældmodulet tildeles en fortløbende adresse mellem 0 - 99 på DIP-switchen i modulet 

Mellem de enkelte Spjældmoduler trækkes et to-leder kabel, som også forbindes til Kontrolenheden 

Signal fra ABA eller røg sensorer forbindes til Kontrolenheden. Ligeledes forbindes signal til ventilation og evt. ekstern 
alarm. 
Controlleren forsynes med 230VAC 
 
System idriftsættes: 

● OK holdes inde i ca. 5 sek. for at komme ind i opsætning 
● Menuen ’TEACH IN UNITS’ vælges. Det sikres at antal monterede brandspjæld stemmer overens med det 

viste antal. Tryk ’Save and exit’ for at gemme 
● Menuen ’CHANGE PARAMETERS’ vælges. Under menupunktet ’EXT IN’ vælges funktion alt efter om 

systemet skal køre som spjældsikret eller røgventileret. Tryk ’Save and exit’ for at gemme 
● Systemet er nu klar til normal drift 
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WIRING DIAGRAM 
 

(E) 230 VAC forsyning 
(F) Indgang for termostat 

Hvis ikke benyttet beholdes lus. 
(G) Input for interlock 

Eksternt overstyrings-signal, kan benyttes til 
natfunktion. Alle spjæld lukkes ved aktivering. 

(H) Forsyning/Bus udgang til spjældmoduler 
2-leder bus til forsyning og kommunikation til 
spjældmoduler. 

(I) Alarm relæ udgang 
(J) Røgventilation relæ udgang 
(K) Service relæ udgang 

Indikerer hvis service er nødvendig på røgdetektorer. 
 

FireBUS FB-BSA-1 
KONTROLENHED 

SPECIFIKATIONER 
Forsyning  230 VAC/80VA 

Bus spænding  24 VDC 

Bus power  max. 60VA 

Alarm relæ udgang 3A/250 VAC, Normal-lukket(NC) 

Røgventilation relæ udgang 3A/250 VAC, Normal-lukket(NC) 

Service relæ udgang 3A/250 VAC, Normal-åben(NO) 

Ventilation relæ udgang 3A/250 VAC, Normal-åben(NO) 

RS-485 port  Modbus 

  9600 baud, 1-stopbit, no parity 

Dimensioner  240x 210x110 mm 

 

 

(A) Ventilation relæ udgang 
(B) Ekstern alarm indgang 

Signal fra ekstern enhed(ABA, pressostat, m.m.). 2,2 
kohm modstand skal kobles i serie. Hvis indgangen 
ikke benyttes, skal 2,2 kohm modstand være 
monteret. 

(C) Røgdetektor indgang 
Op til 10 røgdetektorer kan kobles på i serie. 2,2 
kohm modstand skal monteres på sidste røgdetektor.  
Hvis indgangen ikke benyttes, skal 2,2 kohm 
modstand være monteret. 

(D) RS-485/Modbus port 
Modbus slave interface 

FORTRÅDNINGSDIAGRAM 
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FireBUS FB-BRS-1 
SPJÆLDMODUL 

(A) Spjæld indgang, Normal-lukket(NC) 
(B) Spjæld indgang, Normal-åben(NO) 
(C) Forsyning til spjældaktuator 
(D) Forsyning/Bus indgang 

2-leder bus forsyning. To ekstra terminal-
par for viderefortrådning. 

(E) Adressering DIP-switch 
Se separat beskrivelse for adressering. 

(F) Test knap for manuel test 
Se separat beskrivelse for virkemåde. 

(G) Kabelfiksering 
(H) LED indikering 

Se separat beskrivelse for farve indikering. 
 

 

FORTRÅDNINGSDIAGRAM 
 

LED INDIKERING 
 MANUEL TEST 

I forbindelse med installation og service er det 
muligt at udføre en test-cyklus direkte på det enkelte 
spjældmodul. Testknappen holdes nede i ca. 
5 sekunder, indtil lysdioden skifter til hurtig blink, 
hvorefter testknappen slippes. En testcyklus vil 
nu starte, hvor spjældet åbnes i ca. 180 sekunder 
og efterfølgende lukkes i 90 sekunder. 
 

SPECIFIKATIONER 
Indgange  2 Digital 

Udgang  24 VDC, max. 15 VA 

Adressering  DIP-switch 

Indikering  LED på siden 

Terminaler  Fjederklemmer, max. 2,5 mm2 

Dimensioner  85x85x40 mm 

ADRESSERING 
Spjældmodulet tildeles en adresse via DIP-switchene. 
Modulerne tildeles en fortløbende adresse mellem 0 - 99. Der er 
ikke krav til at modulerne skal placeres i rækkefølge ved 
montage. 
 
Hver af de 7 switche står for en værdi, som angivet til venstre. 
Summen af de aktiverede switche giver modulets adresse. 
Som eksempel 1 viser, er switch 1, 3 og 6 aktiveret. De tæller 
hver især for 1 + 4 + 32, altså bliver modulets adresse 37. 
 
Der må ikke gives samme adresse til mere end ét spjældmodul. 
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FireBUS FB-RKS-1 
RØG-KONTROL SPJÆLDMODUL 

(I) Spjæld indgang, Normal-lukket(NC) 
(J) Spjæld indgang, Normal-åben(NO) 
(K) Forsyning til spjældaktuator 
(L) Forsyning/Bus indgang 

2-leder bus forsyning. To ekstra terminal-
par for viderefortrådning. 

(M) Adressering DIP-switch 
Se separat beskrivelse for adressering. 

(N) Test knap for manuel test 
Se separat beskrivelse for virkemåde. 

(O) Kabelfiksering 
(P) LED indikering 

Se separat beskrivelse for farve indikering. 
 

 

FORTRÅDNINGSDIAGRAM 
 

LED INDIKERING 
 MANUEL TEST 

I forbindelse med installation og service er det 
muligt at udføre en test-cyklus direkte på det enkelte 
spjældmodul. Testknappen holdes nede i ca. 
5 sekunder, indtil lysdioden skifter til hurtig blink, 
hvorefter testknappen slippes. En testcyklus vil 
nu starte, hvor spjældet åbnes i ca. 180 sekunder 
og efterfølgende lukkes i 90 sekunder. 
 

SPECIFIKATIONER 
Indgange  2 Digital 

Udgange  Åben: 24 VDC, max. 15 VA 

Lukke: 24 VDC, max. 15 VA 

Adressering  DIP-switch 

Indikering  LED på siden 

Terminaler  Fjederklemmer, max. 2,5 mm2 

Dimensioner  85x85x40 mm 

ADRESSERING 
Spjældmodulet tildeles en adresse via DIP-switchene. 
Modulerne tildeles en fortløbende adresse mellem 0 - 99. Der er 
ikke krav til at modulerne skal placeres i rækkefølge ved 
montage. 
 
Hver af de 7 switche står for en værdi, som angivet til venstre. 
Summen af de aktiverede switche giver modulets adresse. 
Som eksempel 1 viser, er switch 1, 3 og 6 aktiveret. De tæller 
hver især for 1 + 4 + 32, altså bliver modulets adresse 37. 
 
Der må ikke gives samme adresse til mere end ét spjældmodul. 
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FireBUS FB-BO-1 
BOOSTERMODUL 

FORTRÅDNINGSDIAGRAM 
 

(A) 230 VAC forsyning 
(B) Forsyning/Bus udgang for spjældmoduler 

Udvidet 2-leder bus til forsyning og kommunikation 
til spjældmoduler. 

(C) Bus indgang 
2-leder bus indgang fra eksisterende netværk. 

(D) LED indikering 
Se separat beskrivelse for farve indikering. 

 

SPECIFIKATIONER 
Forsyning  230 VAC/80VA 

Bus spænding 24 VDC 

Bus power  max. 60VA 

Dimensioner  200x 190x100 mm 

 

 

LED INDIKERING 
 


