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TEKNISK INFO  Ξ  FB-RKC-2 RØGKONTROLSPJÆLD CENTRAL

Anvendelse
Anvendes f.eks. ti l ABV-systemer for at sikre imod fejl på 
bus-kommunikati on. Centralen kan ti lslutt es op ti l 
7 stk. spjæld samt evt. alarmgivere:  

Ξ Røgkontrolspjæld (RKS)
Ξ Modulerende røgkontrolspjæld (RKS-COP) som 
 konstantt ryksspjæld (COP) på røgventi lerede og 

spjældsikrede systemer 
Ξ WSK-akti veringstryk (betjeningspanel) 
Ξ ABA-signal
Ξ Røgdetektor

Tekniske specifi kati oner 
Forsyning 230 VAC ±XX% / 50Hz / 120 W
Forsikring Max. 16A
Intern sikring T2A
Forsynings-output 7x24 VDC / 1A – maks. 2x60 W 
Klemmer 2,5 mm² - fj ederklemmer med 4 mm pitch
Kabinet kapsling IP54, når ubrugte forskruninger afb lændes
Dimensioner BxHxD 300 × 230/258 × 86 mm (u/m forskruninger)
Kabelforskruninger 6 stk. M16 → For kabler Ø5-10
  8 stk. M20 → For kabler Ø10-14
Omgivelsestemperatur -12°C – +50 °C.
Montage Må ikke udsætt es for fugt eller kondenserende forhold, samt konti nuerligt direkte sollys.
  Ved udendørs montage skal produktet placeres i skab eller lignende vejrligsbeskytt else.
  Monteres på vibrati onsfrie fl ader. 
Funkti ons- og brandsikring  For funkti onssikring under brand, skal RKS-spjældmodul monteres i teknikrum eller monteres   

 brandbeskytt et udenfor venti lati onsanlæggets betjeningsområde eller i brandbeskytt et boks.

Indsti llinger og funkti onstest pr. anvendt af de 7 stk. bus-moduler
Adressering af udgang DIP-switch 1-6 → Se særskilt afsnit for adressering af moduler.
Modulerende spjæld DIP-switch 7 sætt es ON → Overvågning ændres ti l daglig funkti onstest af modulerende spjæld. 
WSK-Akti veringstryk DIP-switch 8 sætt es ON.
Slut terminering  Jumper JP8 sætt es alti d ON.
  Jumper JP9 sætt es ON, hvis bus-udgangen ikke anvendes.
ABA-signal ti lslutt es Jumper JP1-7 bibeholdes OFF.
Røgdetektor ti lslutt es Jumper JP1-7 sætt es ON.
Testknap pr udgang Må kun betjenes af AiRFORCE tekniker.
Grøn LED Status-indikering Tændt = ingen fejl og en af positi onskontakterne er akti veret. 
  Blinker = Spjæld i vandring. 
  Slukket = Fejl.
Grøn LED Com-indikering Blinker = Kommunikati on

www.airforce.dk
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Komponent
Type

Klemmer
på enhed

Beskrivelse Bemærkninger

Strømforsyning 1-2-3 Forsyningskrav: Se særskilt afsnit. 1 × 230V + PE

BUS-ind
BUS-ud

24-25-26

27-28-29

Skærm

BUS-kabel fra ti dligere BUS-udgang

BUS-kabel ti l næste BUS-modul

Ved anvendelse af skærmede BUS-kabler skal skærm 
ti lslutt es skærmklemmer. 

RKC central må ikke installeres 
eft er BUS-moduler med BRS-
spjæld og IG-Indgangsmoduler 
udenfor teknikrum.

Spjæld
RKS

RKS-COP

RKS 1-7
1-2-3

S1-S2

S4-S6

Strømforsyning ti l spjæld
1 = GND 
2 = Åbn - 24VDC 
3 = Luk - 24VDC

Positi onssignal, spjæld lukket
S1 → S1 
S2 → S2 
S3 anvendes ikke (muff es af)

Positi onssignal, spjæld åben
S4 → S4 
S6 → S6 
S5 anvendes ikke (muff es af)

Modulerende røgkontrolspjæld (RKS-COP) anvendt ti l 
konstantt ryksspjæld (COP) på SS og RV - systemer kan 
ti lslutt es som RKS.
DIP-switch 7 sætt es ON → Overvågning ændres ti l daglig 
funkti onstest af modulerende spjæld. 

24 VDC forsyning fra særskilt 
strømforsyning føres ti l multi -
regulator og tryktransmitt er. 
Modulerende styresignal føres 
direkte ti l spjæld.
Pincipdiagram udføres ti l 
specifi kt projekt.

Tilslutninger
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Komponent
Type

Klemmer på
enhed

Beskrivelse Bemærkninger

WSK-tryk

System typer:
RU, ABV, PV

RKS 1-7
 

B1-B2-B3
 

B4-B6-B7

S1-S2

DIP-switch 8: ON 
 
Udgange til LED-indikatorer på betjeningspanel.
 
Fælles GND, samt indgange for aktivering og reset.

Såfremt der ikke monteres spjæld på modulet, skal der 
lægges en lus imellem klemme S1-S2

Aktiveringstryk anvendes til 
manuel aktivering og reset af 
det pågældende system, samt 
til indikering af aktuel driftstil-
stand. 
 
Se fortrådningseksempel

ABA-signal
(1 modstand)

System typer:
SS, RV, DC-RV,

RKS 1-7 

18-19

Jumper JP1-7: OFF 

Overvåget indgang til alarm-aktivering. 

ABA-modul skal tilsluttes med 1 stk. 4,7kΩ modstand. 

ABA-kontaktsæt monteres som ”OK brudt” med paral-
lelkoblet modstand (inverteres signalet skal modstanden 
seriekobles). 

(1 stk. 4,7kΩ modstande medleveres bus-modul) 

Se fortrådningseksempel

Kanalmontere-
de røgdetekto-
rer
 
System typer:
SS

RKS 1-7 

18-19

Jumper JP1-7: ON 

Overvåget indgang til detektering af brand.
 
Der kan tilsluttes op til 4 stk. detektorer på  
et bus-modul. 

Sidste detektor skal tilsluttes med 4,7 kΩ modstand.

NB. 2,2 kΩ modstand som leveres sammen med røgde-
tektor skal ikke anvendes. 

(1 stk. 4,7 kΩ modstande medleveres bus-modul)

UG-3-0
 
Se fortrådningseksempel

Loftmonterede
røg-/termo-
detektorer

System typer:
ABV
PV med ABV

RKS 1-7

18-19

Jumper JP1-7: ON
 
Overvåget indgang til detektering af brand.
 
Der kan tilsluttes op til 4 stk. detektorer på et bus-modul.
 
Sidste detektor skal tilsluttes med 4,7kΩ mod-stand.
 
NB. 2,2kΩ modstand som leveres sammen med røg- 
detektor skal ikke anvendes. 
 
(1 stk. 4,7kΩ modstande medleveres bus-modul)

EVC-PV-DA
EVC-H-A2S
EVC-H-CC
 
Se fortrådningseksempel

www.airforce.dk
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FORTRÅDNINGSEKSEMPLER  Ξ  FB-RKS-2 / FB-RKC-2

Komponent Fortrådningseksempel
BUS-moduler
RKS

RKC

RKS-spjæld

WSK-aktiveringstryk

www.airforce.dk
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Komponent Fortrådningseksempel
ABA signal
(1 modstand)
SS, RV

Kanalmonteret 
røgdetektor

Loftmonterede røg- 
og termodetektorer

FORTRÅDNINGSEKSEMPLER  Ξ  FB-RKS-2 / FB-RKC-2

www.airforce.dk


