
Opti sk røgdetektor
Ξ UG 3,0

OPTISK RØGDETEKTOR 
UG 3,0

UG 3,O UNIGUARD SUPERFLOW
Opti sk røgdetektor for kanalmontage.
Indbygget servicealarm
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Afskær røret til rette længde.

Isæt strømstik.

Sæt slutforsegling på

Sæt gummipakning 
HFU204 på som "leje".

OBS!
Hulstørrelse

Ø 51 mm.

Hulstørrelse
Ø 38 mm.

Kanalbredde større end 0,6 m. 
Venturirøret skal gå igennem 
hele kanalen.

Hulstørrelse
Ø 38 mm.

Maks. kanalbredde 0,6 m.
Anvend venturirør 0,6 m.
Afskær eventuelt til rette længde.

For kanaler under 0,6 m bruges venturirør 0,6 m som standard.
For kanaler mellem 0,6 m og 1,4 m anvendes venturirør 1,5 m.
For kanaler over 1,4 m anvendes venturirør 2,8 m.

Rør må maks. gå 30 mm uden for kanalen.

OPTISK RØGDETEKTOR 3,0 
Til kanalmontage

TEKNISKE DATA
Forsyningsspænding:  24V DC
Detektortype:   Optisk
Driftsspænding:   maks. 0,04 mA
Servicealarmspænding :  ~ 10 mA (ved 22V)
Alarmspænding:   ~ 40 mA (ved 22V)
Omgivelsestemperatur:  -10 ° C til + 55 ° C
Fugtighed:   Maks. 99% RF
Testet og godkendt:  Detektorhoved ifølge EN-54-7,
   UG-3-O ifølge VdS
LED på røgdetektor:  Grøn - servicealarm
   Rød - røgalarm
Adapterdæksel og låg:  ABS
Vægt:   800g
Beskyttelsesklasse:   IP54
Venturirør:  Aluminium
Rørlængde skal vælges med hensyn til størrelsen på ventila-
tionskanalen. Venturi-rør fås i 3 længder: 0,6 m, 1,5 m og
2,8 m. For kanaler over 0,6 m (dia) skal røret passere
hele kanalen, f.eks. se tegningen nedenfor.

FUNKTIONER
Ξ Patenteret venturirør og røgdetektorhus
Ξ Etrørssystem Uniguard Superflow
Ξ Ny form på venturi-røret giver maksimal venturi-effekt
Ξ Automatisk følsomhedsjustering
Ξ Testhuller i låget
Ξ Let montering
Ξ Flowindikator med høj følsomhed
Ξ Nem service og vedligeholdelse
Ξ Installationsvenlig terminalblok
Ξ Kan ikke vendes forkert
Ξ Komplet med formonterede kabelbøsninger

FUNKTION
Uniguard Superflow er udviklet til at detektere røggasser i 
ventilationskanaler og består af en røgdetektor monteret i en 
adapter, hvor både rør og hus er specielt designet for optimal 
luftstrøm gennem røgdetektoren.

Enheden opfylder således alle krav til brandsikkerhed
ved lufthastigheder mellem 0,2 m/s og 20 m/s.

Uniguard Superflow bruges sammen med en styreenhed
(f.eks. FB-BSA-2 og FB-RKS-2) til styring af brandspjæld og 
ventilatorer, akustiske og / eller optiske alarmer osv. Detek-
toren er udstyret med et bajonetbeslag, hvilket gør den let at 
montere.

UG-3-O har et intelligent overvågningskredsløb, der kontinu-
erligt styrer og justerer følsomheden for optimal funktion
i hele detektorens levetid. Når detektoren ikke længere kan
kompensere for tilsmudsning, vises en servicealarm.

Uniguard Superflow har 4 stk. formonterede IP67 godkendte 
og automatiske aflastningsbøsninger til kabeldiameter
4-11 mm, type Klickseal.

REGLER FOR PLACERING
For at få luften til at strømme gennem Uniguard Superflow 
- repræsenteret ved luftstrømmen i ventilationskanalen, 
placeres Uniguard Superflow svarende til en luftstrømsmåler. 
Se monteringsvejledningen der følger med produktet.
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Tilslutning
i Uniguard

RDn
Tilslutning
i Uniguard

LED-03*

*Kabellængde til LED-03 maks. 3m.
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MONTAGE
Venturi-røret er lavet af aluminium, og det kan forkortes til at 
blive tilpasset til kanalen. Hulskæring ø38 mm. Ved kondens- 
eller brandisolerede kanaler anvendes UG-MB montagebeslag 
og huldiameter ændres til ø51 mm.

VEDLIGEHOLDELSE
Når detektoren bliver beskidt, bliver den mere følsom og kan  
give anledning til servicealarmer. Dette kan udskydes i flere år 
ved simpel rengøring med en støvsuger en gang om året (se 
vores specielle vedligeholdelsesinstruktioner.)

FLOW CONTROL
Ved indløbet i bunden af detektorkammeret, er der placeret 
en ”afbøjningstunge”. Når UG-3-0 er korrekt monteret, bøjes 
denne ”afbøjningstunge” ud af luftstrømmen som en indikati-
on på at der strømmer luft gennem enheden.
 
ENKEL FUNKTIONSTEST
Efter installationen er det tilrådeligt at teste detektorens
alarm, og at den er installeret korrekt. For eksempel kan 
testen udføres med aerosol testspray ved kortvarigt at sprøjte 
igennem hullet i låget. Glem ikke at indsætte stikket bagefter. 
OBS! Ved montage udendørs skal detektoren isoleres fra den 
omgivende luft med f.eks. UG-COVER, beskyttelsesdæksel.

VENTURIRØR
Venturi-rørets udformning giver maksimal venturi-effekt.
Spalterne langs venturi-røret til ind- og udløb optimerer
flowet og gør røret “selvjusterende”, hvilket giver en stabil og
ensartet luftstrøm fra hele tværsnittet af ventilationskanalen.

KABLING

BESTILLINGSEKSEMPEL
Varenr.  Beskrivelse
UG-3-O  Optisk røgdetektor

TILBEHØR
Artikelkode  Beskrivelse
VR- * M  Venturirør * meter til UG-3
UG-MB  montagebeslag for UG-3-0
UG-COVER  Beskyttelsesdæksel for UG-3-0

Andre tekniske specifikationer for røgdetektorer og tilbehør,
se respektive produktark.

* Venturirørene fås i følgende længder 0,6 m, 1,5 m og 2,8 m.

DIMENSIONER
(mm)

3UG 3-0 Uniguard superflow
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