
DECENTRAL BRANDSIKRINGSAUTOMATIK
FB-DC-2

DATABLAD Teknisk informati on

DECENTRAL BRANDSIKRINGSAUTOMATIK
FB-DC-2

Læs mere �

Decentral - Brandsikringsautomati k

Kapsling størrelser BxHxD 150 x 90 x 45 mm

Forsyningsspænding  230VAC ± 10 %

Maks forbrug i watt  0,5 W 

IP klasse 32

Installati on Indendørs

Minimum omgivelsestemperatur 0 °C 

Maksimum omgivelsestemperatur 50 °C

Maksimum ledningskvadrat i ti lslutningsklemme  4 mm2
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FB-DC-2 - decentral brandsikringsautomatik

MÅNEDSTEST 
Hver 30. dag foretages en automatisk test af brandspjæld, 
hvor driftssignal til ventilation afbrydes, spjæld lukkes og 
der foretages test. Herefter åbnes spjæld og driftssignal til 
ventilation etableres igen. Der foretages kun test såfremt 
ventilationsaggregat er i drift og driftssignal fra ventilation er 
aktivt(spjæld er åbne). 

Tidspunkt for test udmåles ud fra tilslutning af forsyning til 
kontrolenheden, altså 30 dage efter enheden er tilsluttet, 
eller 30 dage efter der er foretaget manuel test(se testknap). 

DRIFTSSIGNAL TIL VENTILATIONSAGGREGAT 
Når kontrolenhed ikke er i fejl, eller der ikke foretages 
månedstest, vil relæudgangen for driftssignal til ventilation-
saggregat være sluttet. Ved fejl eller månedstest vil relæud-
gangen være afbrudt. 

DRIFTSSIGNAL FRA VENTILATIONSAGGREGAT 
Driftssignalet fra ventilationsaggregatet bestemmer om 
spjæld skal være åbne eller lukkede under normal drift. 
Aktiveres indgangen(ventilation starter), vil spjæld åbne og 
forblive åbne ind til signal fjernes(ventilation stopper). Dog 
overstyres signalet af månedstest og fejl på spjæld. 

TESTKNAP 
Testknappen betjenes ved tryk på øverste højre membran på  
siden af kontrolenheden. 
Kort tryk: Med et kort tryk er det muligt at resette kontro-
lenheden, når denne er i fejltilstand. Det er kun muligt at 
foretage reset såfremt der ikke er fejl på spjæld. 
Langt tryk: Ved langt tryk er det muligt at foretage en man-
uel test og resette 30 dages timer. Spjæld skal være åbne for 
at kunne foretage test. 
 
 
 

JUMPER 
Jumperen bestemmer om 1. eller 2. spjæld skal overvåges. 
Monteret: Overvåger spjæld 1. + 2. 
Fjernet: Overvåger spjæld 1. 
Ved opstart gennemfører kontrolenhed en automatisk test af 
at alle indgange fra spjæld og driftssignal er korrekte. Det er 
således ikke muligt at idriftsætte hvis f.eks. der er monteret 2 
spjæld, men jumper ikke er monteret.  

LED INDIKERING 
GRØN LED: 
Tændt: Spjæld åbne 
Langsom blink: Spjæld lukket 
Hurtig blink: Spjæld åbner/lukker 
1 x blink: Fejl spjæld 1 
2 x blink: Fejl spjæld 2 
3 x blink: Fejl spjæld 1 + 2 
4 x blink: Fejl opstart(se JUMPER) 
 
GUL LED: 
Slukket: Normal drift, ingen fejl 
Tændt: Fejl, klar til reset 
Hurtig blink: Fejl, fjern fejl før reset mulig 
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FB-DC-2 - decentral brandsikringsautomatik

FB-DC-2 tilslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230V+PE 
Forsyning 

230V+PE 
Til AHU 

230V (L+N) 
AHU i drift 

230V 
Til spjæld 

Position 
fra spjæld 

JP Off = 1 spjæld 
JP On = 2 spjæld 

 
Til spjæld 

FB-DC-2 TILSLUTNING

www.airforce.dk


