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1.1

Biztonsági tudnivalók
Biztonság

Csak megfelelően képzettek és gyakorlott szakemberek szerelhetik, akik rendelkeznek 13.sz. tűzvédelmi szakvizsgával.
Megbízható működés és a károsodások elkerülése csak akkor biztosított, ha a telepítést és beállításokat gondosan az
utasításoknak megfelelően végzik.
Az elektromosan működtetett ablakok személyi sérülést okozhatnak:
- Az automatikus üzemmódban fellépő erők olyan nagyok, hogy a testrészeket becsípheti és zúzódást okozhat.
- Amikor a szárnyak kinyitottak (motorok, motortartók) benyúlhatnak a térbe.
Emiatt mielőtt üzembe helyezné, a motorokat intézkedéseket kell hozni, amelyek kizárják a személyi sérülés veszélyét.
Biztonsági okok miatt azt ajánljuk, hogy telepítsen biztonsági ollót bukó ablakokra.
Abban az esetben, ha az ablakokon nagy az eső és / vagy szélterhelés, javasoljuk a szél / eső érzékelőt. A központ automatikusan
zárja az ablakokat kényelmi szellőzéskor.
A füstelvezető központot egy biztonságos helyre, a tűz és füst hatásátó védve kell telepítenil.
A füstelvezető központ (falra) szerelhető.
A füstelvezető központ kettős tápellátású 230V AC hálózati és biztonsági táp Akkumulátor.
A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a helytelen használatból eredő esetleges károkért.

1.2

230V AC

230V AC feszültség súlyos sérülést, halált is okozhat, vagy jelentős kárt az eszközökben.
A központot szakképzett dolgozó (csatlakoztassa) helyezze üzembe.
A központot feszültségmentes (hálózat és akku) állapotban szerelje össze és telepítse.
A berendezést telepítsése és használata a nemzeti (hazai) szabályozások szerint.

1.3

Akkumulátorok

2db akkumulátor minden központhoz, figyelem az akkumulátorok súlyos sérülést és károkat okozhatnak a berendezésben.
A füstszellőző központot csak szakképzatt (13.sz tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező) szakember kötheti be.
Válassza le a hálózatot és az akkumulátorokat a felszerelés és telepítés előtt.
Biztosítsa a 230V-os hálózati tápegység kábelt is (külön kismegszakító) - lásd a 7.1 "Kábelezési útmutatót".
Telepítés és használat a Nemzeti előírások szerint.
A használt akkumulátorokat a Nemzeti előírások szerint kezelje.
VIGYÁZAT
Az AKKUMULÁTOROK CSERÉJEKOR FENNÁLL A ROBBANÁS VESZÉLYE HELYTELEN TÍPUS ESETÉN.

1.4

Alkalmazás

A füstelvezető központ kizárólag önműködően nyitó és záródó füstelvezető rendszerekhez tartozó, ablakokhoz, ajtókhoz és
csappantyúkhoz használható.
Mindig ellenőrizze, hogy a rendszer megfelel-e az érvényes nemzeti előírásoknak.
Fordítson különös figyelmet a nyitó szerkezetre, a nyitási időre és a nyitási sebességre.
A kábelkeresztmetszetek függenek a kábelek hosszától és az áramfelvételtől (áramerősség).

1.5

Kábelvezetés és elektromos csatlakozás

Biztosítsa a 230V-os hálózati tápegység kábelt is (külön kismegszakító).
Kábelvezetés és csatlakozás - illeszkedjen a nemzeti szabályozásokhoz.
Határozza meg a kábelek típusát, ha szükséges, a helyi engedélyező szervek bevonásával.
Ne rejtsd el a lengő kábeleket.
Csatlakozó doboznak hozzáférhetőnek kell lennie a karbantartási munkálatokhoz.
Szakítsa meg az összes csatlakozást a hálózati feszültségtől és az akkumulátoroktól a karbantartási
munka megkezdése, vagy változtatások végzése előtt.
Biztosítsa a rendszert, hogy megakadályozza a véletlen újra bekapcsolás.
Kisfeszültségű kábelek (24V DC) nyomvonala legyen elkülönítve az erősáramú kábelektől.
Tervezze a kábelek típusait, (hossz és keresztmetszet) összhangban műszaki adatokkal.
Kábel specifikációk csak tájékoztató jellegűek, a teljes felelősség az elektromos vállalkozóé a helyszínen.
Szerelésnek összhangban kell lennie a nemzeti elektromos előírásokkal.
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Füstszellőző központ szerkezeti felépítése

Méret és változat
A WSC 310 WSC 320 füstelvezető központok kaphatók kétféle változatban, Standard és Plus változat. Ez a telepítési
útmutató csak a standard változattal foglalkozik. A WSC 310 WSC 320 Plus változat szerelési utasítást, lásd egy külön
beépítési utasításban.

Kártyák
Mindegyik panel tartalmaz egy tápegységet (SMPS), akár WCA 3P1 (10A) vagy WCA 3P2 (20A) verzió. A tápegységen kívül
minden Standard verzió tartalmaz egy fő vezérlő kártyát is, típusa WCA 3SS.
Ha további motor csoportok, bemenetek és fieldbus kapcsolat szükséges a Plus változatra van szükség.

A fő vezérlő kártya WCA 3SS engedélyezi a kapcsolatot a 2 motorcsoportnak és 2 kezelő körnek.
Motor csoportok és a motor sorok
Egy motor csoport áll, egy vagy több motor sorból és a motor sorok egyidejűleg működnek.
Mindkét motor csoportot a fő vezérlő kártyán (WCA 3SS) be lehet állítani akár ± 24V szabvány motornak vagy MotorLink®
motornak. A motor csoport tartalmazhat egyaránt ± 24V szabvány motorokat vagy MotorLink® motorokat, de egy motorsorhoz
csak a ± 24V szabvány vagy MotorLink® motor lehet csatlakoztatva.
Betörhető üveges kézi kezelő
A betörhető üveges kézi kezelő típusa WSK 50x a WSC 310/320 szériánál. A füst szakaszok határozzák meg a bemenetek
számát, amelyre betörhető üveges kézi kezelővan csatlakoztatva. A Standard verziónál max 2 füst szakasz lehetséges.

Bemenetek
Kábelezés
A WSC 3xx Compact Smoke ™ busz technológiát
használ a betörhető üveges kézi kezelőkhöz,
füstérzékelőkhöz és ez jelentősen csökkenti a
kábel igényt, összehasonlítva más típusú
füstszellőző központokkal.
A fő vezérlő kártyán 1 füstérzékelő bemenet, 2
betörhető üveges kézi kezelő bemenet (ahol akár
10 kezelő egység is csatlakoztatható) és 2
bemenet szellőzés kapcsolóknak (nincs max
eszköz szám).
Füstérzékelők kapcsolódhat a füstérzékelő
bemenethez vagy egy kézi kezelő egységhez
(csak WSK 501/502 esetén).
A vezérlő kezelhet akár 2 füst szakaszt és 2 motor
csoportot is.
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WSC 320 rendszer példa
Füstszellőző központ (20A) 2 füst szakasszal.
A kényelmi kapcsolók és a füstérzékelők
közvetlenül a betörhető üveges kézi kezelőkhöz
csatlakoznak a füst szakaszokban, ami azt jelenti,
hogy a szükséges kábelezés az épületben
jelentősen csökken.
Ha szél / eső érzékelő van csatlakoztatva a
központhoz az kényelmi szellőzéskor nagy szél
és / vagy eső esetén bezárja az ablakokat.
A füsteszellőző központ csatlakoztatva van a
Tűzjelző rendszerhez a WCA 3SS kártyán.

Központ változatok
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A CompactSmoke™ 5 különböző változatban készül

motor csoportok száma és egyéb funkciók

kártyák

cikkszám

Standard változat
2 motor csoport
2 kezelő kimenet / bemenetek

Nincs kártya

WSC 310 S 0202 E1

Plus változat
2 motor csoport
2 kezelő kimenet / bemenetek

Nincs kártya

WSC 310 P 0202 E1

Nincs kártya

WSC 320 S 0202 E1

Plus változat
2 motor csoport
2 kezelő kimenet / bemenetek

Nincs kártya

WSC 320 P 0202 E1

Plus változat
10 motor csoport
12 kezelő kimenet / bemenetek

1 x WCA 3M8
1 x WCA 3KI

WSC 320 P 1012 E1

WSC 310 változatok

WSC 320 változatok
Standard változat
2 motor csoport
2 kezelő kimenet / bemenetek

A standard változaton található 16 DIP kapcsoló az egyszerű beállításhoz, lásd a 11. fejezetet további információkért.

3.1

Max motor szám csoportonként és központonként

A táblázat mutatja, a maximális motor számot, amely egy motor csoportba köthető a vezérlő és a csatlakoztatott kártyákt ípusától
függően. Az összes csatlakoztatott motor teljes áramfelvétele nem haladhatja meg a 10A vagy 20A mérettől függően.
WSC 320 20A a két motor csoport 10-10A. Ha szükség van egy csoportban 10A-nél több áramra, a 2.6 DIP kapcsolót kell
átkapcsolni. A továbbiakban egy motor sort lehet terhelni 20A vagy két motor sort feltölteni összesen 20A pl 17A és 3A.

Per Motor csoport

Per 10A vezérlő

Per 20A vezérlő

± 24V
Motor

MotorLink®
Motor

± 24V
Motor

MotorLink®
Motor

± 24V
Motor

MotorLink®
Motor

WMS 306-1

10

4

10

8

20

8

WMS 306-2

10

2

10

4

20

4

WMS 306-3

9

3

9

6

18

6

WMS 306-4

8

4

8

8

20

8

WMS 309-1

10

4

10

8

20

8

WMS 309-2

10

2

10

4

20

4

WMS 309-3

9

3

9

6

18

6

WMS 309-4

8

4

8

8

20

8

WMS 409 xxxx 01

5

0

5

0

10

0
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Per Motor csoport
± 24V
Motor

MotorLink®

Per 10A vezérlő
± 24V Motor

Motor

Per 20A vezérlő

MotorLink®
Motor

± 24V
Motor

MotorLink®
Motor

WMS 409-1

5

4

5

4

10

8

WMS 409-2

4

2

4

4

8

4

WMS 409-3

3

3

3

3

9

6

WMS 409-4

4

4

4

4

8

8

WMS 515

2

0

2

0

4

0

WMU 836-1

10

4

10

8

20

8

WMU 836-2

10

2

10

4

20

4

WMU 836-3

9

3

9

6

18

6

WMU 836-4

8

4

8

8

20

8

WMU 861-1

6

4

6

6

12

8

WMU 861-2

6

2

6

4

12

4

WMU 861-3

6

3

6

6

12

6

WMU 861-4

4

4

4

4

12

8

WMU 842 / 862 / 882-1

4

4

4

4

8

8

WMU 842 / 862 / 882-2

4

2

4

4

8

4

WMU 842 / 862 / 882-3

3

3

3

3

6

6

WMU 842 / 862 / 882-4

4

4

4

4

8

8

WMU 863 / 883-1

3

3

3

3

6

6

WMU 863 / 883-2

2

2

2

2

6

4

WMU 863 / 883-3

3

3

3

3

6

6

WMU 863 / 883-4

0

0

0

0

4

4

WMU 864 / 884-1

2

2

2

2

4

4

WMU 864 / 884-2

2

2

2

2

4

4

WMU 864 / 884-3

0

0

0

0

3

3

WMU 864 / 884-4

0

0

0

0

4

4

WMU 885 / 895-1

2

2

2

2

4

4

WMU 885 / 895-2

2

2

2

2

4

4

WMU 885 / 895-3

0

0

0

0

3

3

WMU 885 / 895-4

0

0

0

0

4

4

WMX 503 / 504 / 523 / 526-1

20

4

20

8

40

8

WMX 503 / 504 / 523 / 526-2

20

2

20

4

40

4

WMX 503 / 504 / 523 / 526-3

18

3

18

6

39

6

WMX 503 / 504 / 523 / 526-4

20

4

20

8

40

8

WMX 803 / 804 / 823 / 826-1

10

4

10

8

20

8

WMX 803 / 804 / 823 / 826-2

10

2

10

4

20

4

WMX 803 / 804 / 823 / 826-3

9

3

9

6

18

6

WMX 803 / 804 / 823 / 826-4

8

4

8

8

20

8

WML 820/825

10

0

10

0

20

0

WML 860-1

10

4

10

8

20

8

WML 860-2

10

2

10

4

20

4

WML 860-3

9

3

9

6

18

6

WML 860-4

8

4

8

8

20

8

4

20

4

WMB 801/802*
WMB 811/812 */**

max. 4A connected to the WMB
10

2

10

* Ne lépje túl a teljes energiafogyasztás a motor csoport
** Amikor két reteszelő motor van sorban, meg kell eggyeznie mindendkettő típusának: 1 x WMB 811 n 1 x WMB 812

7

4

Tartozékok és alkatrészek
Tartozékok

Akkumulátorok WSC 310 - 7Ah (2 x WSA 007 per vezérlő)

WSA 007

Akkumulátorok WSC 320 - 12Ah (2 x WSA 012 per vezérlő)
Elsődleges betörő üveges kezelő, PVC tokozással, adatkommunikációs bemenettel füstérzékelő és
kényelmi kezelőknek. Csak egy egységnyg csoportonként.
x = Tokozás színe: 1=vörös, 2=sárga, 3=szürke, 4=kék, 5=narancs

WSA 012
WSK 501 000x

Elsődleges betörő üveges kezelő, fémtokozással, adatkommunikációs bemenettel füstérzékelő és kényelmi WSK 502 000x
kezelőknek. Csak egy egységnyg csoportonként.
x = Tokozás színe: 2=sárga, 3=szürke, 5=narancs
Elsődleges betörő üveges kezelő, PVC tokozással. adatkommunikációs bemenet nélkül. Max öt
egységnyg csoportonként.
x = Tokozás színe: 1=vörös, 2=sárga, 3=szürke, 4=kék, 5=narancs
Elsődleges betörő üveges kezelő, fémtokozással. adatkommunikációs bemenet nélkül. Max öt egységnyg
csoportonként.
x = Tokozás színe: 2=sárga, 3=szürke, 5=narancs

WSK 503 000x

WSK 504 000x

Füstérzékelő

WSA 300

eső érzékelő

WLA 331

Eső és szélérzékelő

WLA 330

Végmodul motorcsoporthoz

WSA 510

Végmodul füstérzékelőcsoporthoz (10kΩ resistor), 10 db.

WSA 501

Kábelek füstelvezető rendszerhez - külön adatlapon további tájékoztatás.

WLL 8xx

Alkatrészek
10A tápegység WSC 310-hez

WCA 3P1

20A tápegység WSC 320-hoz

WCA 3P2

Fő vezérlőkártya Standard változathoz WSC 310 / WSC 320 átlátszó burkolattal + 2 végmodullal
(WSA 510)

WCA 3SS

Átlátszó burkolat WSC 310 / WSC 320 Standard változathoz

WCA 302

Biztonsági zár. 2 kulccsal WSC 310/320 vezérlődobozához

WCA 307

Csere üveg a kézi kezelőkhöz WSK 501 / 502 / 503 / 504, 5 db.

WSK 397

Kulcs (műanyag) a betörő üveges kezelőhöz WSK 501 / 503, 5 db.

WSK 398

Kulcs (fém) a betörő üveges kezelőhöz WSK 502 / 504, 1 db.

WSK 453

Cseretokozás PVC házas betörő üveges kezelőhöz
x = Tokozás színe: 1=vörös, 2=sárga, 3=szürke, 4=kék, 5=narancs

WSK 399 000x

Akkumulátor kábel készlet WSC 310 / 320 (kábel a WCA 3SP / 3SS és az akkuk között és a két
akku között)

WSA 330 0101

20A akku biztosíték a WCA 3SP/3SS panelen, 10 db

WSA 331 0101
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Műszaki adatok
Műszaki adatok

Kimeneti áram (névleges)

WSC 310: 10A / WSC 320: 20A

Szekunder feszültség

Feszültség
Nyitott áramköri feszültség (terhelés nélkül)
Feszültségingadozás terhelésnél

Motor sor
Motor csoport
Füstszakasz

2 motor sor – egy vonal lehet akár ±24V standard motor sor vagy MotorLink®
motor sor - max 2 motor csoport és max 2 füstszakasz

Primer feszültség

WSC 310: 230V AC, 50Hz (85-264V AC, 47-63Hz)
WSC 320: 230V AC, 50Hz (85-264V AC, 47-63Hz)

24V DC (±15%)
27.6V DC @ 20°C
max. 6% (3.5Vpp)
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Energiafelhasználás

WSC 310: min 3.2W 1+2, typ. 4.8W 1+3. max terhelés 300W
WSC 320: min 5.0W 1+2, typ. 5.6W 1+3. max terhelés 600W
1) terhelés nélkül: A rendszer működőképes, de a motorok nem működnek
2) min:
1 x kézi kezelő WSK 501 és 1 x füstérzékelő WSA 300
3) max terhelés: 1 x kézi kezelő WSK 501, 4 x kézikezelő WSK 503 és
10 x füstérzékelő WSA 300

Bekapcsolási áram as primer oldalon

70A<5ms
Max. 3 x WSC 310/320 per 10A táp csoport.
Biztosíték “C” karakterisztika.

±24V kapcsolási idő

min 500ms

Tartalék akkumulátor

WSC 310: 2 x WSA 007 (12V / 7Ah)
WSC 320: 2 x WSA 012 (12V / 12Ah)
Élettartam max 4 év, csak eredeti WindowMaster akkumulátorokat használjon

Vészhelyzeti energiaellátás

>72 óra, összhangban az EN 12101-10 szabvánnyal

Automatikus vész indítás

indítás, amikor a kompakt egység hőmérséklete meghaladja a 72ºC-ot

Töltőegység (integrálva a WCA 3SS
kártyán)

Töltő feszültség: 27.7 – 27.8V at 20ºC
Töltőáram:1.7A, áramkorlátozott

Prioritás

Füst jel riasztás mindig legmagasabb prioritással

Kábel felügyelet

±24V szabvány motorok vég modullal és füstérzékelők által ellenőrzött
zárt rendszer
Adatkomunikáció ellenőrzése a MotorLink® motoroknál és a kézi
kezelőknél
Akkumulátorokat kísérjék figyelemmel ciklusos méréssel

LED üzenet OK, Hiba és Riasztás

Zöld

minden OK

SárgaP

Hiba

iros

Riasztás

Motor nyitás ismétlése

30 perc után 2. percenként SHE nyíltás (választható), gyári beállítás: kikapcsolva

Csatlakozó kábelek

Motorok

flexibilis max 6 mm² / tömör max 10 mm²

más
alkatrészek

min 0,2mm² / max 1,5mm²

Üzemeltetési feltételek

-5°C - +40°C, max. 95% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)
EN 12101-10: Működési osztály A, Környezetvédelmi osztály 1, IP 54 (az EN
12101-10 szerint min. IP 30 szükséges)

Motorok max. Működési hányad
(működési ciklus)

ED 40% (4min. per 10min.)

Max megengedett áram felvétel az
akkumulátortól, amikor az elsődleges
áramforrás levált

WSC 310: 10A
WSC 321: 20A

Max megszakítás idő az áramforrások
váltása között

<2.0sec

Betörhető üveges kézi kezelő

Akár 10 db WSK 50x lehet csatlakoztatni a WCA 3SS-hez, de csak 1db WSK
501/502 soronként, ami azt jelenti, max 2 WSK 501/502 per panel.
Füstérzékelők csak a WSK 501/502 típusú kézi kezelőhöz csatlakoztatható.
Akár 10 füstérzékelő csatlakoztatható minden WSK 501/502 és 10
füstérzékelőt lehet csatlakoztatni a füstérzékelő bemenetre a fő vezérlő
kártyán, amely így összesen maximum 30 füstérzékelőt jelent.
Nincs megszabva, hány szellőztető kapcsoló csatlakozik a WSK 501
/ 502-höz.
Füstérzékelők és szellőztetés kapcsolók nem csatlakoztathatóak WSK 503 /
504-hez.

Motor sorok száma

2 x 10A motor sor ±24V standard vagy MotorLink ® motorokkal

Tokozás

Falra szerelhető acéltokozás

Szín

Szürke (RAL 7035)
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Méret

WSC 310: 300 x 400 x 120mm (HxW xD)
WSC 320: 300 x 400 x 210mm (HxW xD)

Súly

WSC 310: 6kg akkuk nélkül, 10.8kg akukkal (2 x WSA 007)
WSC 320: 8.6kg akkuk néklül, 16.6kg akukkal (2 x WSA 012)

IP védelem

IP 54

Tanúsítvány

Bevizsgált és tanúsított termékek EN 12101-10 szerint

A csomagolás tartalma

Compact Smoke ™ füstelvezető központ WSA 501 (10kΩ ellenállások, 10
db.) És 2 db. motor sor vége modul WSA 510 akkumulátorok, fittingek.

Megjegyzés

Fenntartjuk a jogot a műszaki változtatásokhoz

6

Felszerelés

A füstelvezető központ a falhoz rögzíthető a ház hátulján lévő Ø8.5mm lyukakon keresztül.
Ha a központot más módon rögzítik, a lyukak le kell dugózni a 4 vak dugóval, az IP-védelem miatt.
Az ajtó átforgatható.
Az ajtó átforgatásnál a pántok helyét is le kell dugózni.
A füstelvezető központ egy biztonságos helyen kell elhelyezni, védve a tűz és füst hatásától.

7
7.1

Telepítés
Kábelezés

Javasolt az E-90 vagy E-30 tűzálló kábelek használata, funkció megtartó rögzítéssel.
Lásd a 8. fejezetetet: "Kábel méretezése" ebben a tájékoztatóban.
Ezt azonban eggyezetni kell a tűztervező mérnökkel, vagy ha szükséges, a helyi tűzvédelmi osztállyal.
Ne csökkentse a vezetékek keresztmetszetét megadott kábelhossz táblázat értéke alá.
Minden kábel a vezérlőben 24VDC (kivéve a hálózati kábel) ezért azt külön kell vezetni a többiektől.
Tartsa be a vonatkozó nemzeti és helyi előírásokat kábelezéskor.
Vezesd a csatlakozó kábeleket a központba felülről a tömszelencékkel, meg kell
felelnie a V-1 (IEC / EN 60695-11-20 / UL 94) vagy magasabb tűzvédelmi
osztálynak, és a nemzeti és helyi előírásoknak.
Biztosítani kell, hogy a hálózati kábelt lehessen kapcsolni egy külső
kétpólusú kapcsoló elemmel, vagy egy kapcsoló elem a vezérlő
minden pólusán -Lásd rajz

7.2

Tokozáson belüli kábelezés

Minden csatlakozó (kivéve a hálózati sorkapocs) plug-in (bedugós) típusúak.
Csatlakoztassa a kábeleket a sorkapcsokhoz a tervnek megfelelően. Ellenőrizni kell, hogy a kábelek helyesen vannak-e
bekötve. Helytelen kábelbekötés, összekevert a számok vagy színek zavarokhoz vezethetnek a kezelőn a központban
vagy a külső egységeken.
Ellenőrizni kell, hogy az elektromos kábelek mindig az érvényes nemzeti és helyi előírásoknak megfelelően vannak elvezetve.

7.3

230V AC és biztonsági földelő vezeték csatlakozása

Lásd a 10. fejezetet "alaplapi kártyák"-al kapcsolatos további leírását.

7.4

Kézi kezelők és kényelmi kapcsolók telepítése

Biztosítani kell, hogy a kézi kezelők és a szellőztető kapcsolók láthatóak, és jól megközelíthetőek legyenek. Ne telepítse kiálló falak,
ajtópanelekmögé vagy rejtett épület szerkezetebe.
Megjegyzés: A kézi kezelők telepítési magassága 1,4 - 1,7 m padlószint felett.
Telepítse a füstérzékelőket a mellékelt utasításokkal összhangban.
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Összeszerelési útmutató

7.5

Mindig szakképzett személyzet erre a célra képzett végezze a hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, javítást és
karbantartást.
Az alábbi szabályokat be kell tartani a telepítés során.
A következő lényeges biztonsági szabályokat be kell tartani, a hő- és füstelvezető rendszerek tervezésekor, telepítésekor és annak
beállításakor.
• A helyi építési rendelet,
• Az illetékes tűzvédelmi hatóság szabályozását,
Balesetvédelmi előírások
Tartsa be az általános balesetvédelmi előírások (ÁBO), és az elektromos működtetésű ablakokra és ajtókra, valamint a beépítésükre
vonatkozó szabályok az Ön országában.
VIGYÁZAT:
A tokozás kinyitása után közvetlenül elérhetők feszültség alatti alkatrészek.
Üzembehelyezés előtt válassza le a panelt a hálózatról, és az akkumulátorokról.
• Tartsák be a szerelési útmutató és a helyi energiaszolgáltató előírásait
• Válassza ki a telepítés helyét úgy, hogy szabad hozzáférést biztosítson karbantartási célokra
• Válassza ki a kábeleket ezen utasítás előírásoknak megfelelően –a motor csatlakozó kábelek méretezését számítással ellenőrizze.
• A kábeleket tömszelencéken keresztül, vezesse a tokozásba
• Csatlakoztassa a kábeleket a gyártó által biztosított rajzoknak megfelelően
• Vezesse a kábeleket az épületben ezen utasítás előírásainak megfelelően
• Miután a vezérlőt telepítette az akkumulátor teljesen feltöltődnek kb. 8 óra alatt
• Ellenőrizze a rendszer összes funkcióját
Elektromos kábelnyomvonalat Hő és füstelvezető rendszereknél
Elektromos kábelek mindig az Ön országában érvényes szabályok szerint válassza ki.
Ne használja a Földelés vezetéket / zöld / sárga vezeték!
NYM típusú kábelt, süllysztett szerelésnél, fel lehet használni.
A falon kívüli szereléskor, halogénmentes kabelek használata ajánlott (lásd kábel terv).
Ha lehetséges, a használt kábel típusokat egyeztetni kell a Műszaki Szolgáltatóval és az illetékes tűzvédelmi hatósággal.
A WSC 3xx rendszer legnagyobb megengedett kábelhosszúsága motor tápkábeleknél a megadott vezeték-keresztmetszetek
figyelembe vételével (kábel információk falon kívüli szereléshez), lásd a 8. fejezetet: "kábelméretezés".
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Kábelek méretezése

8.1

Funkciómegtartó kábelezés

Az érvényes nemzeti előírásoknak megfelelően.
A füstelvezető rendszerek kábelhálózata ("Kábel rendszer") általában a motor előtti csatlakozódoboznál végződik!
A rugalmas, hőálló csatlakozókábel a motor része, és nem része a szerelt kábel hálózetnak!
Javasoljuk minden esetben eggyeztessék a kábel típust és a nyomvonalat az illetékes tűzoltó hatósággal.

8.2

Max. Kábelhosszúság

Legnagyobb megengedett kábelhossz a füstelvezető központ és a működtetők ("± 24V szabvány motorok", "MotorLink® motorok" és
pirotechnikai gázfejlesztő) között, figyelembe véve a kábel keresztmetszetét az alábbi táblázatban látható:

8.2.1

A maximális működtető kábelhossz kiszámításának képlete
Megengedhető feszültségesés 2V (UL) x vezetőképesség-réz (56) x kábel keresztmetszet mm2 (a)
max. motor (ok) teljes áramfelvétele amperben (I) x 2

Max. Kábel hossz =

A kábel keresztmetszete nem lehet kevesebb, mint 0,75mm 2 függetlenül a fenti képlet eredményétől.
Maximális motor kábel hossza: Mindig a motorvezérlő és az utolsó csatlakozódoboz között mérve + a motor, lengő kábel.
Megengedett max. Feszültségesés a vonalon: 2 Volt
Üzemi áram: Az egyes motor soron lévő motorok áramfelvételének összessége
Megjegyzés: Ne használja a PE vezetéket / zöld / sárga vezetéket a motor kommunikációs kábelének!

Példa:
Max. motor kábel hossza ha a kábel keresztmetszete 0.75mm 2 és a motor áram felvétele 2A: (2 x 56 x 0.75): (2 x 2) = 21m
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Max. kábelhossz – ±24V standard motor

8.1.2

A motor tápkábel 2 ér. Ha a vezeték ellenőrzést is kért min. 3 ér: 2 ér táp / 1 ér kábel felügyelet.

±24V standard Motorok
Ne használja a PE vezetéket / zöld / sárga vezetéket!

1A

42m

84m

5 ér
1,50 mm²
2 ér
párhuzamos
168m

2A

21m

42m

84m

70m

140m

112m

3A

14m

28m

56m

47m

93m

75m

4A

11m

21m

42m

35m

70m

56m

5A

8m

17m

34m

28m

56m

45m

6A

7m

14m

28m

23m

47m

37m

7A

6m

12m

24m

20m

40m

32m

8A

5m

11m

21m

18m

35m

28m

kábelkeresztmetszetet
[a]
Teljes motor áram [I]

3 ér
0,75mm²

3 ér
1,50 mm²

3 ér
2,50 mm²

140m

5 ér
2,50 mm²
2 ér
párhuzamos
280m

3 ér
4,00 mm²

224m

9A

9m

18m

15m

31m

25m

10A

8m

16m

14m

28m

22m

20A

4m

7m

14m

11m

8.1.3

8m

Max kábel hossz –MotorLink® motorok

A motor tápkábel kell 3 ér: 2 ér táp' / 1 ér kommunikáció. Ha 5-ös kábel használják MotorLink®

Nem ajánlott a párhuzamos vezeték használata.

ML-comm = MotorLink® kommunikáció

A MotorLink® motorok max. kábel hossza 50 m, függetlenül a fenti táblázat vagy képlet erdményétől

MotorLink® Motorok
Ne használja a PE vezetéket / zöld / sárga vezetéket!
kábelkeresztmetszetet [a]
Teljes motor áram [I]

3 ér
0,75mm²

3 ér
1,50 mm²

5 ér 1,50 mm²
2 ér
párhuzamos

3 ér
2,50 mm²

5 ér 2,50 mm²
2 ér párhuzamos

3 ér
4,00 mm²

1A

42m

2A

21m

40m

3A

14m

28m

50m

47m

4A

11m

21m

42m

35m

5A

8m

17m

34m

28m

50m

45m

6A

7m

14m

28m

23m

47m

37m

7A

6m

12m

24m

20m

40m

32m

8A

5m

11m

21m

18m

35m

28m

9A

9m

18m

15m

31m

25m

10A

8m

16m

14m

28m

22m

20A

4m

7m

14m

11m

50m
50m

8m

50m
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9

Kábel terv a csatlakozatáshoz WSC 310 / 320 Standard változat

A fenti terv bemutatja a WSC 310 központot, a tápegység bal oldalon mellette a WCA 3SS vezérlő kártya található, WSC 320 központ
esetén jobb oldalon van a második vezérlő kártya. Lásd 10.1. ábra.
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10 A kártyák és a hálózati kapcsolat leírása
Mindegyik vezérlő tartalmaz egy tápegységet (SMPS), és a fő vezérlő kártyát.
A tápegység mérete a határozza meg a központra köthető motorok számát és / vagy típusúsát. Lásd az áttekintő táblázatot
a motorok max. megengedett száma motor sor / központ (3.1 fejezet).
A tápegység mérete meghatározza a vezérlő fizikai kialakítását a tokozás belsejében, pl. hol csatlakozik hálózati hálózati táp a fő
vezérlő kártyához (WCA 3SS).

10.1

WSC 310 hálózati csatlakozás és áramellátás (WCA 3P1)

WSC 310 – WCA 3P1
300W SMPS tápegységgel
A tápegység balra található a fő vezérlő kártyától.
A táp kábel bemenete a bal felső sarokban.

A panelt földelni kell a tokozás felső oldalán
lévő csatlakozási ponton.

10.2

WSC 320 hálózati csatlakozás és áramellátás (WCA 3P2)

WSC 320 - WCA 3P2
600W SMPS tápegységgel
A tápegység a fő vezérlő kártya alatt található.
A táp kábel bemenete a jobb felső sarokban.
A panelt földelni kell a tokozás felső oldalán
lévő csatlakozási ponton.
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10.3

Fő vezérlő kártya WCA 3SS - Standard kivitel

Minden WCA 3SS a következőket
tartalmazza:
- 2 motor sor ± 24V szabvány vagy
MotorLink® motoroknak
- 2 bemenet szellőzés kapcsolóknak
- 2 bemenet kézi kezelőknek
- 1 bemenet füstérzékelőknek
- 1 bemenet 24V / 48V
- Kimenet hiba jel a tűzjelző rendszernek
- Bemenet a meteorológiai állomásnak
(WLA 330/331)
- Csatlakozás tápegység
- Akkumulátor csatlakozó és áthidaló
kábelek
- Csatlakozó USB-eszköznek

X1 / X2

A WCA 3SS kártya 2 motor sor (X1 és X2) csatlakoztatásához (± 24V szabvány vagy MotorLink® motorok).
±24V standard motorok
1.1 24V / 0V
1.2 Kábel felügyelet
1.3 0V / 24V

2.1 24V / 0V
2.2 Kábel felügyelet
2.3 0V / 24V

MotorLink® motorok
1.1 24V
1.2 Kommunikáció
1.3 0V

2.1 24V
2.2 Kommunikáció
2.3 0V

A motorok száma a motor sorban függ a motorok típusától, és a teljes energiafogyasztástól. Egy motor sor max.
10A lehet és a két motor sor teljes maximális energiafogyasztása nem haladhatja meg a 10A vagy 20A a központ
típusától függően.
Emellett csatlakozhatnak zár működtető motorok (espagnolettes hajtóművek) WMB 801/802 és WMB 811/812 típúsok.
Ezek áramfelvételét nem kell beleszámolni a 10A / 20A, mivel nem futnak egyszerre a motorokkal.
Minden azonos soron lévő motor egyidejűleg fog működni.
Minden azonos soron lévő motornak azonos típusúnak kell lennie (Standard vagy MotorLink).
Csatlakozó / kábel átmérő: Flexibilis max 6 mm² / Tömör max 10 mm².
Kábel hossza: lásd a "Kábelméretezés".
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Standard ±24V motor

Standard motorok csatlakozása az X1 motor sorhoz (kábel felügyelettel)

Példák a 20A központra
a) 20 db. WMX 826-1
b) 10 készlet W MX 826-2 (2 db.)
c) 4 db. W MU 885-1
d) 2 készlet WMU 885-2 (2 db.)
Kábel felügyelet
± 24V standard motorok vagy nem
WindowMaster motorok esetén kábel
ellenőrzés akar, 10kΩ ellenállást kell
használni. Egy WSA 510 típusú
"véglezárót" kell adni az utolsó
csatlakozódoboznál.

MotorLink® motorok
Példák a motor sor motorjaira
Ex. 1: 4 db. W MX 823-1
Ex. 2: 2 db. W MX 885-2
Ex. 3: 3 db. W MU 826-3
Engedélyezett motor kombinációk egy MotorLink® motor soron
Az SS kártya mindkét motor vonalára csatlakoztathatja az egyik alább látható kombinációt.
-1 (Single): egy ablak egy ablak motor. Akár négy
ablak minden ablak motorja csatlakoztatható.
-2 (Duple): egy ablak két motorral.
-3 (Triple): egy ablak három ablak motorral.
-4 (Quad): egy ablak négy ablak motorral.

Kábel felügyelet
MotorLink® motoroknál a MotorLink® felügyeli az adatkommunikációt.
Amikor a motorok nem együtt működnek, hibaüzenetet jelez a világítódióda.
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X3 / X4

Szellőzés kapcsolók csatlakoztatása
Nyitott áramkör (egyszerűsített)
Adatok
3.1 Nyit
4.1 Nyit
3.2 Zár
4.2 Zár
3.3 GND / 0V
4.3 GND / 0V
A bemenetek gyári értékei:
"aktív", ha az érintkezési ellenállás kisebb, mint 2kΩ
"Inaktív", ha az érintkezési ellenállás nagyobb, mint 3kΩ.
A bemenő jel csöllenti az áramerősséget. 0.8mA. (min 0.7mA, max 1mA) Pl:
Szellőzés kapcsoló csatlakoztatva X3 bemenet

X5 / X6

WSK 50x. típusú betörhető üvegű kézi kezelő csatlakoztatása
Adatok
kézi kezelő bus 1
kézi kezelő bus 2
5.1 24V
6.1 24V
5.2 Kommunikáció
6.2 Kommunikáció
5.3 0V
6.3 0V
Akár 5 db WSK 503 vagy 504 WSK kézi kezelő csatlakoztatható minden sorban. Ha szellőzés kapcsolót és
füstérzékelőt kell csatlakoztatni, akkor, WSK 501 vagy WSK 502 kell használni. Max egy ilyen kézi kezelő
egység lehet minden sorban, a fennmaradó egységek (legfeljebb négy) WSC 503 vagy WSC 504 típusúnak
kell lennie.
A kézi kezelők felügyeltek, ezért több
sorba kötött kézi kezelővel kialakítható
több füstszakasz.
A kézi kezelőket nem lehet csatlakoztatni
egy zárt busz gyűrűhöz.

Szellőzés kapcsoló és füstérzékelő csak
a WSK 501 / 502 kézi kezelőhöz
csatlakoztatható.
minden panelhez 10 kézi kezelő egység
csatlakoztatható.
De csak 2db WSK 501/502 lehet (soronként)
amelyre szellőzés kapcsolók vagy
füstérzékelők. A fennmaradó kézi kezelők
egységek legyenek WSK 503/504 típusúak.
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Példa:
2 füstszakasz és csatlakozó kiegészítők; 2 WSK 501 / 502 típusú kézi kezelő és 1 WSK 503 / 504 kézi
kezelő, 3 füstérzékelő WSA 300, 2 WSA 501ellenállás és 3 szellőzés kapcsoló.

Kábelek típúsát és hosszúságát Lásd a 9. fejezetetben " WSC 3xx kábelezése".
A CompactSmoke™ központokhoz csatzlakoztatható füstérzékelők.
Füstérzékelő típusa
WSA 300

WCA 3SS panelhez
WSK kézi kezelőhöz

X1,1
X1,2
p7
p8

MINDIG ilesszen 10 KOhm
ellenállást ezen pontok közé

L1 In
L2
L2
L1 In
L2 és
L1 Out

Hekatron
MSD 523
(max 5 pcs)
2
1
1
2
1 és
3

Hekatron
SSD 521/a
(WSA 200 6101)
2
1
1
2
1 és
3

Apollo, Orbis
ORB-OP-13001-AP0
ORB-OP-12001-AP0
In +
Com Com In +
Com –
és
Out +
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X7

A WSA 300 típusú füstérzékelő csatlakozatatása.
Adatok
7.1 +
7.2 Imax = 3,4mA

Más típusú füstérzékelő csatlakoztatása, lásd fent.
Ha nincs füstérzékelő csatlakoztatva az X7-re, akkor egy 10kΩ ellenállással le kell zárni.
X8

24/48V bemenet pl. Tűzjelzőtő központtól
(elsősorban Franciaországban).

Csatlakozási példa

Adatok
8.1 +
8.2 Aktív 18 és 50V feszültség között
Passzív 1V alatt
Max.50V
Ez a bemenet csak akkor aktív, ha a DIP kapcsoló
1.7 ON állásban van, lásd a 11..
Ezen a bemenet használatakor, kézi kezelő
egységeket nem lehet csatlakoztatni a panelhez.
X9

Szilárdtest-kimenetetek, egy kimenet működési hiba jel a tűzjelző rendszernek és 2 kimenet a füst zónák
riasztása.
Adatok
9.1 Hiba - Nyitott érintkező = Hiba, zárt érintkező = OK
9.2 Hiba - Nyitott érintkező = Hiba, zárt érintkező = OK
9.3 Kimenet A, 1 füstszakasz riasztás - Nyitott érintkező = normál, zárt érintkező = Riasztás
9.4 Kimenet A, 1 füstszakasz riasztás - Nyitott érintkező = normál, zárt érintkező = Riasztás
9.5 Kimenet B, 2 füstszakasz riasztás - Nyitott érintkező = normál, zárt érintkező = Riasztás
9.6 Kimenet B, 2 füstszakasz riasztás - Nyitott érintkező = normál, zárt érintkező = Riasztás
Szilárdtest kimenet működési hiba jel a tűzjelző rendszernek.
Adatok
Max feszültség: 30 Vp (csúcs)
Max kimenet: 150 mA
Tipikus bemeneti-ellenállás: 4,7 Ω
Max bemeneti-ellenállás: 8 Ω
Max kapcsolási sebesség: 2 ms
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X10

Meteorológiai állomás csatlakoztatása.
WLA 330 típusú szél és eső vagy WLA 331 típusú eső érzékelő csatlakozatatása.
Adatok
Bemeneti áramkör (egyszerűsített)
10.1 24V UPS (Csak a Plus változat)
10.2 Szélsebesség (csak a Plus változat)
10.3 GND / 0V (Csak a Plus változat)
10.4 24V
10.5 Eső (10kΩ ellenállást kell beilleszteni, amikor az eső érzékelő nincs csatlakoztatva)
10.6 GND / 0V
A gyári értékek:
"aktív", ha az érintkezési ellenállás kisebb, mint 4kΩ
"Inaktív", ha az érintkezési ellenállás nagyobb, mint 8kΩ.
A 4. és 8kΩ közötti értékek a tápfeszültségtől függ.
Bemenet beállítva kb. 1 mA. (Min 0.7mA, max 1.4mA)
Példa: Szél / eső és eső érzékelők
WLA 330 és WLA 331- az értékek az eszközökön vannak beállítva.

J1

Hálózati Táp csatlakozás

J3

Akku csatlakozás (tartalék akkuk)

J8

USB csatlakozó. Használható eseménynapló létrehozása például hiba kimutatására

J9

USB eszköz. Használható távirányító csatlakozáshoz és a firmware frissítésére

P1

Tápegység ellenőrzés

R/P

Reset / programozás (használd firmware frissítésnél)

DS 1 /
DS 2

2 DIP kapcsoló blokk midegyik 8 DIP kapcsolóval
1.1 – 230V Áramkimaradás
1.2 – Impulzusos működés ZÁRÁS (komfortszellőztetés)
1.3 – Impulzusos működés NYITÁS (komfortszellőztetés)
1.4 – Rendszer hiba jelzése riasztás esetén
1.5 – VdS indítás riasztással
1.6 – Füstérzékelő - ZÁR (elsősorban svájci)
1.7 – 24V / 48V bemenet aktív (elsősorban Franciaországban)
1.8 – Motorok futási ideje nagyobb, mint 61sec (mind zárási és nyitási irányban)
2.1 – Futásidő korlátozás (komfortszellőztetés)
2.2 – Futásidő korlátozás (komfortszellőztetés)
2.3 – Futásidő korlátozás (komfortszellőztetés)
2.4 – Futásidő korlátozás Re-aktiválása (NYITÁS)
2.5 – 20A kimenet X1
2.6 – 230 VAC szünetmentes (akkuk nélkül)
2.7 – Nincs türelmi idő
2.8 – Nincs funkciója
A további részleteket lásd a 11. fejezetetben

LED

A központ állapot jelzései
Vörös = Riasztás
Sárga = Hiba
Zöld gyorsan villog = CPU kommunikáció leállt (lehetséges a visszaállítás, vagy forduljon szervízhez)
Zöld folyamatos =Minden OK (CPU üzem),

↓ ↑

Nyitja Zárja az összes ablakot. Az első bekapcsolás után egyszerre megnyomva a két gombot (10s) a rendszer aktíválja a
telepített eszközöket.
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11 DIP kapcsoló beállítások
A Standard verzió a könnyű beállításhoz tartalmaz egy 16 egységes DIP kapcsolót. A gyári beállítások az összes DIP
kapcsoló OFF állásban.
DIP
Leírás
DIP kapcsoló állásai
Lehetséges
Felirat a
Kapcsoló
következmény
panelen
1.1
ON: Az ablakok zárása áramkimaradás
No 230V Close
230V áramkimaradás
Ez a funkció
esetén.
felfüggesztetté válik
ha az 1.2 DIP
OFF: Nincs változás a pozíción
kapcsoló ON
áramkimaradás esetén.
állásánál.
1.2
ON: Az ablak motorok futnak, ameddig
Impulzusos üzem
Moment. act.
Ez a funkció
a komfortkezelőt nyomja.
(Totmann) Close ZÁR
függesztetté válik, ha
OFF: Az ablakok teljesen bezáródnak, ha
(Komfortszellőztetés)
az 1.1 DIP kapcsoló
egyszer megnyomja a komfortkezelőt.
ON állásánál.
1.3

Moment. act.
(Totmann) Open

Impulzusos üzem
NYIT
(Komfortszellőztetés)

1.4

Error Alarm

Rendszer hiba
jelzése esetén
riasztás

ON: Hiba esetén (sárga dióda világít), a
rendszer, riasztani fog, és az ablakok kinyílnak.

VdS indítás
riasztással

ON: A riasztás nyitja a motorokat
majd, a VdS 2581 szerint, 30 perc után minden
második percben új nyitójelet ad.

1.5

Re-triggering
(VdS)

ON: Az ablak motorok futnak, ameddig
a komfortkezelőt nyomja.
OFF: Az ablakok teljesen bezáródnak, ha
egyszer megnyomja a komfortkezelőt.

OFF: Csak hibajelzés

OFF: Normál riasztás
1.6

Smoke detc. (B)
Close

Füstjelző ZÁR
(Elsősorban
Svájcban)

ON: A füstérzékelő jelére bezár az
összes motor minden füstszakaszban. A
kézi kezelő jelére az összes motor nyit
minden füstszakaszban. A kézi kezelő
jele magasabb prioritású.
OFF: Függetlenül attól, hogy a riasztás a
füstérzékelőtől vagy kézi kezelőtől
származik, az ablak motorok nyitni fogják
az ablakokat

1.7

1.8

2.1- 2.3

24/48V

Actuator 180
sec.

Run time limit 1
Run time limit 2
Run time limit 3

24V / 48V bemenet
aktív (elsősorban
Franciaországban)

A Motornak
hosszabb a futási
ideje, mint 61sec
(mind zárás és
nyitvatartási idő)
Futásidő korlátozás
(NYITÁS)
(Komfort szellőztetés)

ON: A 24V / 48V bemenet aktívvá válik. Csak
egy füst zóna lehetséges.
OFF: A 24V / 48V-os bemenet inaktív. Akár
két füst zóna lehetséges.
ON: A panel 180mp után veszi el a működtető
feszültséget. Nem EN 12101-2 motorok esetén.
OFF: Használt motorokkal, a futásidő
kevesebb, mint 60 másodperc (normál)
A motorok nyitó futási idejét korlátozni lehet a
2,1-2,3 DIP kapcsolókkal.
DIP kapcsoló
Futási idő
2.1
2.2
2.3
OFF
OFF
OFF
Nincs futásidő
korlátozás
(normál)
83%
(~ 50sec)
ON
OFF
OFF
67% (~ 40sec)
OFF
ON
OFF
50% (~ 30sec)
ON
ON
OFF
42% (~ 25sec)
OFF
OFF
ON
33% (~ 20sec)
ON
OFF
ON
25% (~ 15sec)
OFF
ON
ON
17% (~ 10sec)
ON
ON
ON

Amikor 24V DC
motoroknak, a teljes
visszazárás ciklust kell
elvégezni (2 x futási idő
kb120 mp.). A "Zárjon
be minden ablakot"
gomb megnyomásával
aktíválható, és várjon
min 2 perc. Ez
visszaállítja az
alaphelyzet.
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DIP
Kapcsoló

2.4

Felirat a
panelen
Run time reactivate

Leírás
futásidő korlátozás
Re-aktiválása
(NYITÁS)

2.5

20A on X1

20A működtető
kimenet X1

2.6

No accumulator

230 VAC szünet
mentes
(akku nélkül)

2.7

No grace timer

türelmi időzítő
deaktiválása
(Kézi művelet
után biztonsági
parancs)

DIP kapcsoló állásai
ON: A 2,1-2,3 DIP kapcsoló be van kapcsolva, a
futás időkorlátozás aktív.

Lehetséges
következmény
Ha a 2,1-2,3 DIP kapcsoló
nincs aktiválva, a 2.4 DIP
kapcsolónak nincs funkciója

OFF: Nem aktív
ON: X1működtető kimenet 20A és X2
működtető kimenet 10A.
OFF: Mindkét kimenet (X1 és X2) 10A
ON: Csak akkor használja ezt a funkciót, ha a
központ egy 230V központi szünetmentes
hálózathoz csatlakozik.
OFF: normál működés
ON: Türelmi időzítő kikapcsolva

Minden
akkumulátorhiba
figyelmen kívül
hagyva.

OFF: Használjon szabványos türelmi
időzítő 30 mp. (Alapértelmezett)
A türelmi időzítő egy biztonsági funkció, amely
biztosítja a felhasználó számára a
beavatkozás lehetőségét automatikus (nem
füst) biztonsági parancsokba 30 mp-ig.Miután
a 30 mp. lejárt a működtető visszatér az
automatikus állásba. Füst parancsoknak
(Alarm / Reset) mindig elsőbbsége van.

2.8

Nincs funkciója

12 Akkumulátorok
2 db. WSA 007 típusú akkumulátor a WSC
310 és WSA 012 típusú a WSC 320
központhoz.
További információ: Lásd 17 "Karbantartás".

Példa: WSC 310 panel 2db WSA 007 akkumulátorral.

13 A panel konfigurálása

A füst panel úgy kell beállítani, hogy a fő kártyán nyomja meg a két gombot "↑" és "↓", egyszerre 5-10 másodpercig.
A füst panel konfigurálni kell:
- Telepítés után, változtatások után, illetve a motorok változtatása után
- Ha / MotorLink® motor csatlakozik
- Ha a kábelezés megváltozik
- Ha a komponenseket távolítják el a panelről
- Ha hiba lépett fel a WSK-Link ™ rendszerben. Hiba villogási sorrend, lásd a 14. fejezetben.
Jegyzet: Rekonfiguráció alatt mindkét motor kimenet aktiválható mindkét irányban.
Ha a konfiguráció után a fő kártyán villog a sárga dióda, akkor hiba történt a konfiguráció során a hiba azonosításához nézd meg a
LED villogási sorrendjét.

13.1

Motor sor – motor csoport – füstszakasz

Az összes csatlakoztatható szabványos komponenst a panel automatikusan hozzárendeli a csoportokhoz és zónákhoz:
- Motor sorok vannak rendelve motor csoportokhoz
- Motor csoportok vannak rendelve füst zónákhoz
- Kézi kezelők és füstérzékelők vannak rendelve füst zónákhoz
- Kényelmi kapcsolók vannak rendelve egy vagy több motoros csoporthoz (a kábelezés szerint)
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13.1.1 Címzett alkatrészek füst szakaszonként
A kézi kezelők két bemenetet használhatnak (X5 és X6) határozza meg a füst zónák számát. Haa kézi kezelő egységek csak az egyik
bemenethez csatlakoznak (X5), a rendszer csak egy füst zónás, míg, ha kézi kezelő egységek mindkét bemenethez kapcsolódnak a
rendszer 2 füst zónás lesz.
Abban az esetben, ha a 2. füst zónához, is vannak csatlakoztatott komponensek rendelve a két füst zónát az alábbi táblázat mutatja.
Csatlakoztatott komponens
Füstszakasz 1
Füstszakasz 2
Motorok csatlakoznak az X1 kimenethez
X
Motorok csatlakoznak az X2 kimenethez
X
Kényelmi kapcsolók csatlakoznak az X3* bemenethez
X
Kényelmi kapcsolók csatlakoznak az X4* bemenethez
X
Kézi kezelők csatlakoznak az X5** bemenethez
X
Kézi kezelők csatlakoznak az X5** bemenethez
X
Füstérzékelők csatlakoznak az X7*** bemenethez
*Az X3 csak az 1. motorkimenetet kezeli, az X4 csak a 2. motorkimenetet kezeli.
Egy közös kényelmi kapcsoló is
csatlakoztatható az X3 és X4 kimenet együttes kezelésére.
** Kényelemi kapcsolók és füstérzékelők ugyanahhoz a füstszakaszhoz tartoznak, ahova a kézi kezelők csatlakoztatva vannak.
*** Ezek a füstérzékelők mindkét füstszakaszt riasztják.
Ha eső / eső-szél-érzékelő van csatlakoztatva X10 kapocsra, az kezeli mindkét füstaakaszt.

13.1.2 Példák motor sorra / motor csoportra / füst szakaszra
- 2 motor sor: egy vagy több motor csatlakozik a sorhoz (egy kábeklen)
- 2 motor csoport: A motor csoport egyidejű működtetése a kapcsolóval
- 2 füstszakasz: Az egy füstszakaszban lévő motorok együttes múködtetése a kézi kezelővel

13.1.3 Motor sor
A motor sorhoz ± 24V szabvány motorok és MotorLink® motorok is csatlakoztathatóak de egy motor soron, (azonos kábel) csak
egy féle - akár ± 24V szabvány vagy MotorLink® motorok lehetnek. A központ automatikusan felismeri a motor típusát, amely
kapcsolódik a panelhez.

13.1.4 Smoke zone
A központ aktiválásakor a motorokat nyitja vagy zárja A DIP kapcsolók beállítása szerint (Lásd a 11. fejezet)
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13.1.5 Helyi bemenet
Standard változat paneljein hét bemenet található előre konfigurált funkciókkal (lásd a 11 fejezet)

S1 X3 – X4
S1 X5 – X6
S1 X7
S1 X8
S1 X10

Bemenetek a füstszellőző panelen
Kényelmi szellőzés kapcsolók
Kézi kezelők
Füstérzékelők
24V / 48V bemenet tűzjelzőtől
Időjárás állomás, beállítható széliránnyal (csak a Plus változat)

13.1.6 helyi kimenet
A standard változat kimenetei előre beállítva az alábbiakban bemutatott funkciók szerint.
.

Füstszellőző panel
S1 X9.1 – X9.2 Hiba jelzés tűzjelző rendszer felé
S1 X9.3 – X9.4 Riasztásindítás 1. füstszakasz
S1 X9.5 – X9.6 Riasztásindítás 2. füstszakasz

14 Hiba felismerés LED-del
14.1

Hiba felismerés a központon

Hiba esetén a központ fő kártyáján, a sárga dióda villog és villogási sorrenden keresztül jelzi a hibát. Attól függően, hogy milyen
típusú a hibaüzenet 2 vagy 3 villogási sorozatból áll elválasztva egy másodperces szünettel. A hibaüzenet sorozatainak időtartama
0,5 másodperc után van 1 másodperces szünet, ezzel jelezve a tagolást.
A hibaüzenet addig ismételjük, amíg a hibát elhárítják. A hibaüzenetek között van egy 2 mp-es szünet.
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Példa egy hibaüzenetre
”7 villanás – 1sec. szünet – 2 villanás – 1 sec. szünet – 1 villanás”.
1. A hiba egy helyi bemeneten van
2. A hiba az X10.5 bemeneten, amelyhez egy esőérzékelő lehet csatlakoztatni
3. A hiba oka az, hogy nincs kapcsolat a szenzorral.
Ha egy időben több hiba van a panelen, az fontossági sorrendben jelenik meg, vagyis a legkritikusabb hiba jelenik elsőnek és addig
ismétlődik, amíg elhárítják. Ekkor a 2-es számú hibaüzenet jelenik meg, és ismétlődik, amíg a hibát ki nem javítják, stb
Az alábbi táblázat sorolja a leggyakoribb hibákatat.

Hibaüzenetek
1. villogási sorozat
villanások
Hiba
száma
helye

2. villogási sorozat
villanások
Hiba helye vagy típusa
száma
1

1

Rendszer
2

3

Füst
szakasz

1

3. villogási sorozat
villanások
száma

Belső hiba
(működésjelző törlése)
Belső hiba (CRC Program)
A panel túllépte a Max
hőmérsékletet ellenőrizze a
panelt és konfigurálja újra
(lásd a 13. fejezetet
füstszellőző panel újra
konfigurálása)
1

1

X1 (motor kimenet)

2
4

5

Motor

1
2

X2 (motor kimenet)

2
4
1

1

Bus

2

3

6

1

WSKLink™

2
2

Hiba típusa

WSK
3

4

5

A ± 24V Motor konfiguráció - ellenőrizze a
motorokat és a beállításokat.
A MotorLink® motorok található és konfigurált
száma nem egyezik, ellenőrizze a motor
kapcsolatokat
Belső hiba
A ± 24V Motor konfiguráció - ellenőrizze a
motorokat és a beállításokat.
A MotorLink® motorok található és konfigurált
száma nem egyezik, ellenőrizze a motor
kapcsolatokat
Belső hiba
Zárt hurok - a standard verzió nem engedi a
kézi kezelőket egy zárt hurokhoz csatlakozni,
ellenőrizze a hurkot és szakítsa meg,
konfigurálja újra.
Probléma az X5 kapcson (kézi kezelő) –
a kommunikáció nem működik, nem
ismerhető fel az eszköz.
Probléma az X6 kapcson (kézi kezelő) –
a kommunikáció nem működik, nem
ismerhető fel az eszköz.
Probléma (rövidzárlat, kábel probléma, vagy
megszüntetés) a kézi kezelő a # 2 kapocshoz
csatlakozik ellenőrizze csatlakozását és
szüntesse meg a füstérzékelő bemenet
Összekapcsolt panelek - a Standard változat
nem teszi lehetővé több panel kapcsolat.
Távolítsuk el a másodlagos panelt és
konfigurálja újra.
A kézi kezelő offline, egy vagy több kézi
kezelő offline állapotban van -, ellenőrizze
és konfigurálja újra.
Kézi kezelő érzékelője (hozzá kapcsolt
füstérzékelő) – ellenőrizze közöttük a
kapcsolatot.
Füstérzékelő és vég modul (sorkapocs).
A kézi kezelő verziója túl régi – cserélje újabb
változatra.
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Hibaüzenetek
1. villogási sorozat
1. villogási sorozat
villanások villanások villanások
villanások száma
száma
száma
száma
7

Helyi
bemenet

1

X7 (füstérzékelő)

1

2

X10.5 (eső érzékelő)

1

1
2

Belső hiba
Hálózatihiba - ellenőrizze a
kapcsolatot
Akkumulátorhibaellenőrizze a kapcsolatot,
vagy cserélje ki az akkukat

3
10

Tápegység

4

5

1. villogási sorozat
villanások száma

villanások
száma

Csatlakozási hiba ellenőrizze az érzékelőt és a
sorkapcsokat
Csatlakozási hiba ellenőrizze az érzékelőt és a
sorkapcsokat

A panel túllépte a Max
hőmérsékletet ellenőrizze a
panelt és konfigurálja újra
(lásd a 13. fejezetet
füstszellőző panel újra
konfigurálása)
Belső hiba

Ha más hibát tapasztal, vagy egy "belső hiba" jelenik meg, vegye fel a kapcsolatot WindowMasterrel.

14.2

Kézi kezelő hibajelzései

Ha a központ elveszíti a hálózati csatlakozást (230V), a zöld LED a kézi kezelőn (WSK 501/502/503/504) villog. A zöld LED villog,
amíg nincs riasztás (ellenőrizze tápellátást (hibaüzenet 10.2)).
Az alapbeállításokkal akár 10 percig is eltarthat, amíg a hibajelzés megjelenik.

15 Hardware hiba

Ha van bármilyen hardver hiba a panelen a diódák jelzik (sárga dióda világít).

15.1

Tápegység hiba

Nincs csatlakozás, rossz a csatlakozás, vagy "tönkrement" akkuk "tápegység". hibát eredményeznek.

15.1.1 Olvadóbiztosíték – 20A gyors (Szabványos autó biztosíték)
Továbbá, a rossz akkuk miatt is kiéghet a (20A gyors) biztosíték.
A biztosíték a fő kártyán található, a bal alsó
sarokban.

A 20A gyors biztosíték helye

16 Üzembe helyezés és próbaüzem
Abban az esetben, hardver hibát talál konfigurálja újra a központot lásd a 14. fejezetet: "" Hardware hiba ". a panelen nyomja meg a
"↑" és "↓" gombokat (fő kártya) egyidejűleg 5-10 másodpercig, a 13. fejezet szerint
A WSK 50x kézi kezelő hiba esetén akusztikus hibajelzést ad, ha az ajtót az zárva van, nyitott ajtónál elhalgat.
We recommend that the software of the panel is updated during the annual maintenance check!
Figyelem, a füstszellőző központot csak 13.sz tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy telepítheti.
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16.1

A füstszellőző központot szerelje készre mielőtt ráadná a tápfeszültséget.

a) Ellenőrizze az összes mechanikai és elektromos alkatrészek épségét.
b) Ellenőrizze az összes csavar és dugós kapcsolatok rögzítését és / vagy a bekötés helyességét.
c) Ellenőrizze, a külső összetevők telepítését:
1) ±24V motorok: A motor end modul az utolsó vagy az egyetlen motornál van?
2) Automatikus füstérzékelők: A passzív end modul az utolsó vagy az egyetlen füstérzékelőnél?

16.2

A hálózati feszültség akkumulátor nélkül

Tartsa be a vonatkozó előírásokat!
Csatlakoztassa a hálózati kábelt és kapcsolja be a hálózati feszültséget.

16.3

A hálózati feszültség akkumulátorral

a) Távolítsad el a védőfóliát a mellékelt habszivacs egyik oldaláról. Ragaszd fel az akkumulátorok alsó oldalára. Csatlakoztasd
a akkumulátorokat a fekete akkumulátor híddal a kapcsolási rajz szerint, majd csatlakoztasd a piros és a fekete csatlakozó
kábelt a piros és a fekete lapos dugóval. Távolítsad el az alsó védőfóliát a habszivacsról és helyezd be az akkukat a füstelvezető
központba a 11. fejezet szerint, és erősen nyomd le a ház aljára.!
b) Csatlakoztasd a lapos dugókat az alaplapon a piros csatlakozó kábelt a +, a fekete -.
Megjegyzés: Ellenőrizd a helyes polaritást!

16.4

Kényelmi szellőzés kapcsoló

16.5

WSK 50x kézi kezelők

Gondosan ellenőrizze a motorokat nyitás és zárás közben. Ne ütközzenek semmilyen helyzetben az épület szerkezetének.
Ellenőrizzük a működtető kábelek, hogy nem csípődnek-e be valahol.
Ellenőrizzen minden szellőzés kapcsolót külön-külön.
a) Nyissa ki az ajtaját, és nyomja meg a piros RIASZTÁS gombot. A motorok elindulnak és végállásig nyitják az ablakokat. A
piros riasztás LED (a központban is) világít; ugyanakkor állandó hangjelzés hallható (a nyitásérzékelő a kézi kezelőn be van
nyomva vagy be van csukva az ajtaja!).
b) Nyomja meg a Reset / Zárt gombot a kézi kezelőn. A motorok bezárnak teljesen. A kényelmi szellőztetési funkció megszűnik.
A piros riasztás LED (a központban is), és a hangjelzés ki kapcsolnak.

16.6

Automata füstérzékelők

a) Tesztelje a füstérzékelőket sprayal (aeroszol cikkszáma. 9549).
b) A motorok elindulnak és végállásig nyitják az ablakokat. A piros riasztás LED (a központban is) világít; ugyanakkor állandó
hangjelzés hallható (a nyitásérzékelő a kézi kezelőn be van nyomva vagy be van csukva az ajtaja!).
c) Nyomja meg a Reset / Zárt gombot a kézi kezelőn. A motorok bezárnak teljesen. A kényelmi szellőztetési funkció megszűnik. A
piros riasztás LED (a központban is), és a hangjelzés ki kapcsolnak.

16.7

Vészhelyzeti áramellátás teszt

a) Vegye ki a hálózati biztosítékot a füstelvezető központból. Várjon 10 percet (vagy járassa a motorokat röviden). A nemzeti
előírások szerint.
b) Amikor egy hálózati hiba történik a kézi kezelőn a zöld LED villog 30 percig. A zöld LED a központ
WCA 3SS kártyáján is villog a sárga LED még ki van kapcsolva.
c) 30 perc elteltével a zöld LED kialszik és a sárga LED a központban és a kézi kezelőkön folyamatosan világít.
d) Ellenőrizze a kényelmi szellőzést (nem működhet).
e) Ellenőrizze a kézi kezelők működését a 15.5 fejezet szerint.
f) Tegye vissza a hálózati biztosítékot.
g) A helyes működést jelző zöld LED kigyullad, a sárga LED kialszik, az hibajelzés a központban és a kézi kezelőkön is megszűnik.

16.8

Eső és szélérzékelő

a) Nyissa ki a motorokat a kényelmi szellőzés kapcsolóval.
b) Nedvesítse meg esőérzékelőt, a motorok teljes mértékben bezárnak.
c) Míg a motorok futnak, nyomja meg a kényelmi szellőzés NYITÁS gombját. A motoroknak nem szabad sem nyitni, sem
megállni! Kivétel: Az idő kézi felülírása (Kézi Működés után automatikus parancs).
d) A Hő és füstelvezető indítási jel mindig elsőbbséget élvez a szél / eső jelével szemben.
e) Ha az esőérzékelő aktív (nedves) Hő és füstelvezető riasztáskor a központ felülbírálja az esőérzékelőt és teljesen
kinyitja a motorokat.
Ha a beüzemelés sikeres volt, csukja be, a kézi kezelőkön és a központon az ajtókat.
Ha a beüzemelés sikertelen volt (hiba a próbaüzem alatt), lásd a 10. fejezetet: " kártyák leírása ".
Ha szükséges, ellenőrizze a kábelezést a kábel tervnek megfelelően - lásd a 9. fejezet "Kábel terv csatlakoztatáshoz WSC 3xx".

27

17 Karbantartás
A Hő és füstelvezető központokat ellenőrizni, karbantartani és szükség esetén javítani kell legalább évente egyszer a gyártó vagy
egy megbízott (13.sz tűzvédelmi szakvizsga) által.
Takarítson ki minden szennyeződést a központból és ellenőrizze a felerősítést és a bekötési csavarok szorosságát.
Végezzen próbaüzem a teljes rendszeren (lásd a 15. fejezetet "Üzembe helyezés és próbaüzem).
Hibás központ javítása csak gyári körülmények között. Csak eredeti alkatrészeket használjon.
Ellenőrizze a központ üzemi állapot rendszeres időközönként. Javasoljuk egy WindowMaster szerződéssel, hogy biztosítsuk a
megfelelő hő és füstelvezető rendszer funkcióját.
Minden, standard központ akkumulátorokkal együtt érkezik; ezeket kell rendszeresen ellenőrizni kell.
A füstelvezető központ akku hibát jelez, ha az akkumulátor feszültsége 17V alá esik.
Karbantartási szolgáltatást keretében a, akkor ki kell cserélni az akkukat, ha a megadott maximum 4 éves működési idő lejárt.
Az elhasznált akkumulátorokat a nemzeti szabályozás szerint kezelje.
VIGYÁZAT: A ROSSZ TÍPUSÚ AKKUMULÁTOROK ROBBANÁSVESZÉLYT OKOZNAK.
Javasoljuk, hogy a központ szoftver frissítését az éves karbantartás során ellenőrizze!
CompactSmoke ™ termékek élettartam minimálisan a 10 év, kivéve az akkumulátorokat.

17.1

karbantartási szerződés megrendelése

Be aware that regular inspection of smoke ventilation systems is a legal requirement. The legislation requires that the smoke
ventilation system's owner inspects and tests the system once every year.
WindowMaster offer maintenance agreements for the smoke ventilation system and every year we inspect the complete system
to ensure it complies with the applicable legislation. Maintenance of the smoke ventilation system includes checking windows,
window actuators and emergency power and checking that triggering and control functions are fully functional.
Contact our service department for further information: telephone +44 1536 510990 or info@windowmaster.co.uk

17.2
1.
2.
3.
4.

3SS kártya cseréje

Szakítsa meg a 230 V-os és az akkumulátoros betáplálást.
Vegye ki a hibás és helyezze be az új 3SS kártyát.
Kapcsolja vissza a 230 V-ot, és csatlakoztassa az akkumulátorokat.
A rendszer készen áll ismét kb. 2 másodperc múlva.

18 Megfelelőségi nyilatkozat és teljesítmény nyilatkozat
A füstelvezető központokat az európai követelményeknek megfelelően gyártottuk és vizsgálták.
A teljes rendszert nem lehet üzembe helyezni, amíg a teljes rendszerre nem adták ki a megfelelőségi nyilatkozatot.
A "Teljesítmény Nyilatkozat"-ot és az EN tanúsítványt a csomagolás tartalmazza.
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WSC 310 – WSC 320
Declaration of Performance / Leistungserklärung / Teljesítmény nyilatkozat

(DoP)

Bejelentett szervezet: 0402
WindowMaster A/S, Skelstedet 13, DK-2950 Vedbæk
15
(0402-CPR-SC0754-15)
Electrical power supply equipment, intended to be used in smoke and heat controls systems.
Elektrische Versorgungsgeräte, für den Einsatz in Rauch-und W ärmeabzugsanlagen.
Elektromos tápegység készlet Hő és füstelvezető rendszerek vezérléséhez.
System of assessment and verification of constancy of performance: System 1
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 1
A rendszer teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére: System 1
EN 12101-10: 2005 + AC 2007
Operation class / Funktionsklasse / Működési osztály: A
Environmental class / Umgebungsbedingungsklasse / Környezetvédelmi osztály: 1
IP rating / IP-Schutzart / IP védelem: IP 54
Interruption time / Unterbrechungszeit / Megszakítási idő: < 2,0 sec
Minimum Standby period / Min. Notstromversorgungszeit / Minimális készenléti idő: 72h Maximum
capacity / Maximum Kapazität / Max kapacitás: WSC 310: 2x7Ah, WSC 320: 2x12Ah Input /
Versorgungsspannung / Betáplálás: 1 x 230 VAC (±10%) single phase 47-63 Hz
Output current (Imax b)/ Ausgangsstrom (Imax b) / Kimeneti áram (Imax b): WSC 310: 10A, WSC 320: 20A
Output voltage / Ausgangsspannung / Kimeneti feszültség: 24 VDC ±15%
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This
declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole
responsibility of W indowMaster A/S.
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der
Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein W indowMaster A/S
verantwortlich.
A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a teljesítmény nyilatkozatnak. Ez a kiadott teljesítmény
nyilatkozat a WindowMaster A / S. kizárólagos felelőssége az (EU) No. 305/2011, rendelet szerint.
WindowMaster A/S: .....................................
(Jesper Darum, Head of Technical Market Support)
Skelstedet 13, DK-2950 Vedbæk, 12th October 2015
Declaration no. WSC 310/320_DoP_20151
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EN: Declaration of conformity

DE: Konformitätserklärung

According to the Council Directives 2004/108/EEC and 93/68EEC

Laut den Richtlinien 2004/108/EWG und 93/68/EWG

W e herewith declare that the W indowMaster Break Glass Unit W SK 320, W SK
321, W SK 330, W SK 501 and W SK 503
- complies with the relevant requirements for components laid down in Council
Directive 93/68EEC as amended,
- is in conformity with the provisions of Council Directive 2004/108/EEC as
amended, and
- has been manufactured according to the following harmonised standards
EN 50081-2, EN 50082-2, EN 61000-4-2, -4-3, -4-4, -4-5 and EN 50204.

Wir erklären hiermit, dass der W indowMAster RW A-Bedienstelle W SK 320, W SK 321 W SK
330, W SK 501 und W SK 503
- den betreffenden Anforderungen an eine Komponente gemäß der Richtlinie des Rates
93/68/EW G inklusive deren Änderungen entspricht,
- der Richtlinie des Rates 2004/108/EW G inklusive deren Änderungen entspricht sowie
- den harmonisierten Normen EN 50081-2, EN 50082-2, EN 61000-4-2, -4-3, -4-4, -4-5 und
EN 50204 hergestellt ist.

W hen the above-mentioned break-glass unit is installed with a smoke ventilation
control unit and a window actuator fitted to a window, the total system is to be
considered as a machine, which is not to be put into service until it has been
installed according to instructions and requirements.
The total system then complies with the requirements of the Council Directive
2006/42/EEC as amended.

DK: Overensstemmelseserklæring
I henhold til direktiverne 2004/108/EØF og 93/68/EØF

W enn der oben genannte RW A-Bedienstelle mit einer RW A-Zentrale und einem am Fenster
angebrachten Fenstermotor montiert ist, wird das Gesamtsystem als eine Maschine
betrachtet, die erst dann betätigt werden darf, wenn sie nach den Anleitungen und den
Vorschriften montiert worden ist.
Das Gesamtsystem wird dann den Anforderungen der Richtlinien 2006/42/EW G inklusive
deren Änderungen gerecht.

HU: Megfelelőségi nyilatkozat
Az EU Tanács szerint vonatkozó irányelvek 2004/108 / EGK és a 93/68 EGK

Vi erklærer hermed, at W indowMaster brandtryk W SK 320, W SK 321, W SK 330,
W SK 501 og W SK 503
 opfylder de relevante krav til en komponent i henhold til Rådets direktiv
93/68/EØF med senere ændringer,
 er i overensstemmelse med Rådets direktiv 2004/108/EØF med senere
ændringer og
 er fremstillet i overensstemmelse med følgende harmoniserede standarder
EN 50081-2, EN 50082-2, EN 61000-4-2, -4-3, -4-4, -4-5 og EN 50204.

Mi ezúton kijelentjük, hogy a WindowMaster betörhető üveges kézi kezelői WSK 320,
WSK 321, WSK 330, WSK 501 és WSK 503
- megfelelnek a vonatkozó követelményeknek, amelyeket az alkatrészekre állapított meg
az EU Tanácsi Irányelv 93/68 EGK,
- Megfelel a tanácsi irányelv rendelkezéseinek a 2004/108 / EGK,
- és a következő szabványoknak megfelelően gyártották EN 50081-2, EN 50082-2, EN
61000-4-2, -4-3, -4-4, -4-5 és EN 50204.

Når ovenstående brandtryk monteres med en brandventilationscentral og en
vinduesåbner monteret i et vindue, betragtes det samlede system som en maskine,
der først må tages i brug, når den er monteret i overensstemmelse med vejledninger
og forskrifter.

Amikor a fent említett betörhető üveges kézi kezelő egység van telepítve egy füstelvezető
vezérlő egység és egy ablak működtetővel szerelt egy ablak, a teljes rendszert, úgy kell
tekinteni, mint egy gép, ami nem lehet üzembe helyezni, amíg nem felel a telepítetési
utasításban leírt követelményeknek.

Det samlede system opfylder herefter direktivet 2006/42/EØF med senere
ændringer.

A teljes rendszer ezután megfelel a tanácsi irányelvnek A 2006/42 / EGK.

WindowMaster A/S

Jan Norup, Manager Product Solutions
20th November 2007 Vedbæk, Denmark

DK
UK
DE
CH
Other markets

+45 4567 0300
+44 (0) 1536 510990
+49 (0) 5221 6940 -500 Vertrieb / -650 Technik
+41 (0) 62 289 22 22
+45 4567 0300

info@windowmaster.dk
info@windowmaster.co.uk
info@windowmaster.de
info@windowmaster.ch
info@windowmaster.com

www.windowmaster.com
No: W SK 320_321_330_501_503_CE_201504

30

