
WSK 320 
Ξ Akti veringstryk iht. DBI 027

AKTIVERINGSTRYK FOR 
RØGUDLUFTNINGS- 
OG ABV-SYSTEMER
Iht. DBI027 og DS428:2019TEKNISK DOKUMENTATION

Anvendelsesområde
Ξ  Manuel akti vering af røgudluft nings- og ABV-systemer iht. DBI 

027 og DS428:2019
Ξ  Hvert anlæg skal have mindst 1 akti veringstryk
Ξ  Mulighed for at ti lbagesti lle anlæg fra brandti lstand ti l 

drift sklar ti lstand
Ξ  Mulighed for nulsti lling af akusti sk alarm ved brandti lstand
Ξ  Akti veringstryk placeres i en højde mellem 1,2 og 1,8 m over 

gulv.
 
WSK 320
Ξ  Leveres med eti ket med teksten ”Røgudluft ning“ eller 

”Brandventi lati on“
Ξ  Tilslutt es eks. AiRFORCE Kontrolenhed FB-BSA-2 via FB-RKS-2 

modul eller PLC-styring
Ξ  Indbygget reset-knap, der kan akti veres, hvis akti veringstrykket 

har været i brug.
Ξ  Nem montage/installati on
Ξ  Afl åseligt hus i grå plast iht. DBI027
Ξ  VdS-godkendt
Ξ  Reservedele f.eks. glas og nøgler kan besti lles
 

Visuelle og akusti ske indikeringer
Ξ  Drift sklar/standby, grøn lampe
Ξ  Akti veret, rød lampe
Ξ  Fejlti lstand Gul/orange lampe
Ξ  Opti sk fejlindikering kan ses i afstand på 3 m med et 

belysningsniveau på 500 lux
Ξ  Akusti sk alarm for akti veret og fejlindikering afgiver min. 50 

dB(A) målt 1 m fra panelet
 
Placering af akti veringstryk
Ξ  Akti veringstryk for røgudluft ning af trapperum placeres på et 

iøjnefaldende sted på indgangsetagen umiddelbart indenfor 
adgangsdøren ti l trapperummet

Ξ  Akti veringstryk for røgudluft ning af øvrige rum placeres 
udenfor akti veringstrykket for at sikre, at det skal være 
funkti onsdygti g under og eft er et brandforløb. Akti veringstryk 
placeres normalt umiddelbart udenfor den primære 
adgangsdør ti l det betjente rum/brandsekti on eft er nærmere 
aft ale med brandrådgiver

Ξ  For bygninger med ABA-anlæg kan akti veringstryk alternati vt 
eller supplerende placeres i forbindelse med ABA-centralen.



TEKNISKE DATA

Nominel spænding 24 VDC

Nominel strøm ved fejlindikering 15mA

Datakommunikati on Nej

Hus Plast udført i henhold ti l DIN/EN54 hhv. DIN 14655

Farve Grå

Størrelse 125 x 125 x 36mm (B x H x D)

Kaplingsklasse IP40

Levering Akti veringstryk med nøgle samt eti kett er med teksten „Røgudluft ning“ 
hhv. „Brandventi lati on“

Reservedele WSK 397 erstatningsrude, WSK 398 ekstra nøgle

Forbehold Der tages forbehold for tekniske ændringer
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Ξ  Hvor akti veringstryk placeres ved ABA-central eller udformes 
som et fælles panel for fl ere anlæg eller fl ere zoner skal der 
ved panelet opsætt es en bygningstegning eller på anden 
måde tydelig angives, hvilket område der er akti veret.

 
Mærkning af akti veringstryk
Ξ  Akti veringstryk skal tydeligt mærkes med et rødt skilt med 

hvidt piktogram, se eksempler nedenfor
Ξ  Såfremt der er en permanent ti lluft såbning udelades 

tekst ”Før akti vering: Åben adgangsdør for ti lluft ”, f.eks. i 
garageanlæg med åben indkørselsrampe

Ξ  OBS:Skiltehøjde skal mindst være 25 mm med en 
bogstavshøjde på mindst 12 mm for hovedtekst og 8 mm 
for undertekst. Skrift typen skal være som sans serif (uden 
fødder).

WSK 320 akti veringstryk

MEKANISK RØGUDLUFTNING
Før akti vering:

Åben adgangsdør for ti lluft 

RØGUDLUFTNING
Mekanisk
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