
Termékinformáció

KFC 220 hő- és füstelvezető vezérlő rendszer

• Vezérlő rendszer 2 hő- és füstelvezető felülvilágító, 
vagy max. 8 magastetőbe építhető hő- és 
füstelvezető tetőtéri ablak csatlakoztatására.

• Füstelvezetésre és napi komfortszellőztetésre 
használható.

• A vezérlőegységet integrált kézi tűzjelzővel és 
max. 200 mm-re elhelyezett, a komfortszellőztetést 
kezelő gombokkal látták el.

• A szellőztetés ideje 2 és 60 perc között állítható.

• A KLA 200 esőérzékelő csatlakoztatható a 
komfortszellőztetés befejezése céljából.

• Ha a rendszer hibát érzékel, látható és hallható 
zavarjelzést és riasztást ad.

• Integrált szünetmentes tápegység legalább 72 
órára.

• Fölérendelt, külső vezérlőrendszerek és tűzjelző 
berendezések csatlakoztatásának lehetősége.

• Riasztások és zavarjelzések integrált 
továbbvezetése.

• A vezérlő rendszerek láncolatba kapcsolhatók. 

• Kulcs az ajtó zárására.

• Üres fedél a beépített kézi tűzjelző számára és 
különböző színű keretek mellékelve.

• Kapható szerelőkeret a vezérlőegység falra 
szereléséhez és falba süllyesztéséhez.

• „Füstelvezető” feliratú matrica több nyelven 
mellékelve.

Termékinformáció: KFC 220 hő- és füstelvezető vezérlőberendezés

Termékjellemzők

Anyag és szín ▪ Vezérlőegység: ABS műanyag, fehér (RAL 9016), füstérzékelő: fehér (RAL 9003)
Cserélhető keret a kézi tűzjelzőhöz:
szürke (RAL 7047); piros (RAL 3000); sárga (RAL 1021); kék (RAL 5015);
narancssárga (RAL 2011)

Méret és tömeg ▪ Vezérlőegység: 398 mm × 393 mm × 127 mm (Sz × Ma × Mé) 
Minimális falvastagság: 10 mm 
Beépítőnyílás méretei: 
355 ± 5 mm × 355 ± 5 mm × min. 100 mm (Sz × Ma × Mé) 
Tömeg: 8,6 kg (akkumulátorokkal), 3,7 kg (akkumulátor nélkül)

Beépítés ▪ Beltérre, –5 °C és + 40°C között biztos a működés. 73 °C túllépésekor az ablak 
automatikusan nyit.

▪ Biztonsági okokból a telepítést engedélyezett szakcégnek kell végeznie, a 
vonatkozó előírások betartásával.

▪ IP42 védettségi fokozat

Műszaki adatok
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Teljesítményfelvétel ▪ Primer: 230 V AC / 50 Hz, készenlét: 4 A, üzem: max. 2 × 250 W Szekunder: 24 V 
DC (21,0–24,6 V DC) / 2 × 10 A 

Kompatibilitás ▪ Max. 10 db KFK 100 kézi tűzjelző, 10 db KFA 100 füstérzékelő
és max. 10 db KFK 200 komfortszellőztetési kapcsoló csatlakoztatható 
közvetlenül a vezérlőegységre.
Külső tűzjelző berendezés rákötése lehetséges.
A KFC 210 legfeljebb 9 db KFC 210/220 vezérléssel kapcsolható össze.
Az eső esetén történő automatikus zárás KLA 200 esőérzékelővel működtethető. 
A KLA 200 külön kapható.
A füstelvezető funkció felülírja az esőérzékelő funkciót.

Működés ▪ Két külön jelzővonal, kézi tűzjelzők (KFK 100–104) és füstérzékelő (KFA 100)

▪ Felügyelet és felügyeleti vezetékek

▪ Ha a rendszer üzemzavart érzékel, látható és hallható riasztást ad.

▪ A napi komfortszellőztetés, az ablakok változtatható, max. 200 mm-es nyitását 
lehetővé tevő funkció a nyitás és zárás szimbólumokkal ellátott, beépített 
kapcsolókkal működtethető.

▪ Integrált idővezérelt szellőztető modul az automatikus zárás érdekében

▪ Csatlakozó esőérzékelőhöz (KLA 200)

Karbantartás ▪ A hő- és füstelvezető berendezés életmentő biztonsági berendezés.

▪ A kötelezően előírt évenkénti karbantartást szakcégnek kell végeznie.

▪ Ajánlott a szünetmentes tápegység akkumulátorát 4 évente cserélni.

▪ Az üzemzavarokat azonnal el kell hárítani.

▪ A helyes munkavégzés szavatolása érdekében ajánlott a VELUX céggel 
karbantartási szerződést kötni.

CE-jelölés Megjegyzések

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.
További információért látogasson a velux.hu
weboldalra.

A KFC 220 hő- és füstelvezető 
vezérlőberendezés CE-jelöléssel 
rendelkezik, és megfelel a 
következő irányelveknek: 

kisfeszültségi irányelv, a gépekről szóló irányelv, 
az RoHS-, a WEEE-, az R&TTE-irányelv, az 
elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv 
(háztartási, kereskedelmi és világítástechnikai 
eszközök)


