
Opti sk røgdetektor
Ξ UG 3,0

OPTISK RØGDETEKTOR 
UG 3,0

DRIFT OG VEDLIGEHOLD

UG 3,O UNIGUARD SUPERFLOW
Opti sk røgdetektor for kanalmontage.
Indbygget servicealarm
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VEDLIGEHOLDELSE OG OVERVÅGNING
For at forhindre forurening af detektorindsatsen skal det ren-
gøres med passende intervaller dog mindst en gang om året.

Afhængig af tilsmudsningsgraden anvendes følgende alterna-
tiver:
A. Tørre partikler kan støvsuges eller blæses forsigtigt væk.
B. Anden snavs fjernes med en fugtig klud.
C. I tilfælde, hvor detektorindsatsen er så beskidt, at oven-

nævnte rengøring (punkt A og B)
 Hvis detektorindsatsen ikke er tilstrækkelig, skal detektor-

indsatsen udskiftes.
D. For at lette hurtig udskiftning af moduler under service, 

detektorindsatser og kontrolenheder holdes i reserve.

Ved rengøring af detektoren skal venturirøret også fjernes og 
rengøres. Efter rengøring samles røret tilbage til sin oprindelige 
position. NB Sørg for, at slutstikket eftermonteres.

NB Efter rengøring skal du kontrollere, at alle forbindelser er 
stramme, og at adapterdækslet er lukket stramt, og at flow-
indikatoren gør en forskel. Kontroller også, at tætningsstikket 
til testhullet genindsættes efter detektoren er testet med røg 
eller aerosol (RDP-300).

Da tilsmudsning er den mest almindelige årsag til falske alar-
mer, bør røgdetektorer bruges med indbygget servicealarm 
(vedligeholdelsesalarm).

Med det vanskelige miljø, der hersker i kanalsystemer, er det 
vanskeligt på forhånd at bestemme passende vedligeholdel-
sesintervaller.

Kanaldetektoren Uniguard Superflow har en servicealarm som 
standard.
Systemet kan bygges efter 2 principper:
1.  Servicealarm indikation på røgdetektor med LED.  

Kontrolenhed ABAV-S3 skal benyttes.
2.  Som punkt 1, men med eksternt signal til både servicealarm 

og røgalarm. Kontrolenhed ABAV-S3 skal benyttes.
 Servicealarmer er et krav, når man benytter nogle aktive 

løsninger til beskyttelse mod spredning af brandgasser.
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OVERVÅGNING
Stop / start for automatisk at lukke / åbne røgspjæld, brandspjæld eller røgspjæld
Ventilatorer er forskellige typer kontrolenheder.
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En styreenhed udgør samtidig et alarmcenter for luftbehandlingsanlægget og
signaler kan ledes fra styreenheden, f.eks. til anlæggets apparatskab /
alarmcentral.

FORBINDELSESDIAGRAM - KANALDETEKTOR

3UG 3-0 Uniguard superflow
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FORBINDELSESDIAGRAM - LOFTSDETEKTOR

Teoretisk set kan et ubegrænset antal røgdetektorer tilsluttes, 
men p.g.a. funktionel og af vedligeholdelses årsager bør antal-
let ikke overstige ca. 10.
Røgdetektorerne, der skal have den samme funktion, dvs. skal 
røgalarmen lukke / åbne det samme spjæld, stop / start de 
samme ventilatorer, tilslut til en styreenhed.

Hvis detektorerne skal påvirke forskellige dæmpere og ventila-
torer, f.eks. henholdsvis tilluftsiden og fraluftsiden en styreen-
hed bruges til de røgdetektorer, der er monteret på tilluftssi-
den og en anden styreenhed til fraluftsiden.

TEST AF RØGDETEKTORER
Følgende detektorer testes med røgspray RDP-300.
Konventionelle røgdetektorer.

Kanalmonterede   Loftmonterede
UG-3-J    EVC-PY-DA
UG-3-O    ST-I
UG-3-A4I  ST-P
UG-3-A4O   ST-I-DA
UG-3-A5I  ST-P-DA
UG-3-A5O

Følgende detektorer testes med røg fra en brændende bomuldssnor.
Analoge, adressérbare røgdetektorer.
NS AIS
NS AOS
UG-3-NS-AIS
UG-3-NS AOS
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RØGGGENERATOR

 

FUNKTIONSTEST OG KONTROL
Røg påføres detektoren med røgdetektortestere eller på 
anden måde og detektorens reaktion observeres.

Den udgør imidlertid ikke en funktionstest i den rette 
forstand. At udføre en funktionstest som svarer til de for-
hold, der kan opstå i forbindelse med en brand, er i praksis 
umuligt.

Imidlertid bør der altid udføres en funktionel test, fortrins-
vis med indbringelse af røg på et passende sted i kanalsyste-
met fra røggeneratoren. 
(Brug paraffin alternativt glycerinbaserede røggeneratorer 
som udgangsmateriale. Røgbomber eller anden kemisk røg 
kan skade detektoren og bør undgås.)

Når systemet tages i brug, udføres periodiske funktionskon-
troller.

Med jævne mellemrum - mindst en gang om året - kontrol-
leres systemet således, at kontrolenheden i tilfælde af alarm 
fra udløst røgdetektor påvirker de rigtige ventilatorer og 
lukker / åbner de rigtige spjæld.

Samtidig kontrolleres det, at strømningskontrollen påvirker 

(at luften virkelig strømmer fra ventilationskanalen gennem 
detektoren) og en visuel inspektion af detektorindsatsen; 
hvis der er behov for rengøring.

Hvis venturi-røret er taget ud, skal du kontrollere, at samlin-
gen er udført til den oprindelige position, at alle tilslutnin-
gerne er stramme, dækslet er tæt lukket, og slutstikket er 
monteret.

Funktionstest
Røg (fra f.eks. en røggenerator)
indsættes i kanalen

5UG 3-0 Uniguard superflow
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