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A KFK 100–104 tartalma:

▪ Kézi tűzjelző beüthető ablakkal

▪ Kulccsal zárható ajtó

▪ Piros, sárga, kék és narancssárga színben is 
kapható (a szükséges színt az építési hatóság írja 
elő)

▪ Szín / anyag: 
műanyag beüthető ablak, üveg ajtóval 
KFK 100 – szürke (RAL 7035),
KFK 101– piros (RAL 3000), 
KFK 102 – sárga (RAL 1004), 
KFK 103 – kék (RAL 5009), 
KFK 104 – narancssárga (RAL 2011)

Termékjellemzők

Műszaki adatok

Áramellátás • Áramellátás: 24 V DC, 0,15 mA

Méretek • 125 mm × 125 mm × 36 mm (Sz × Ma × Mé)

Kompatibilitás • VELUX hő- és füstelvezető vezérlő rendszerrel használható. A kézi tűzjelzőket egy 
vonalon csatlakoztatják a vezérlő rendszerre. A megengedett darabszám a 
vezérléstől függ.

Beépítés • Beltéri használatra és +10°C és +40°C közötti hőmérsékleten történő 
üzemeltetésre tervezték.

Működés • A füstszellőztető rendszer a kézi tűzjelző üvegének betörésével és a piros gomb 
megnyomásával működtethető. A gomb aktiválása után világít egy piros 
világítódióda (LED) és riasztási hangjelzés hallható.

• Riasztáskor a vezérlés hangjelzése kb. 85 dB (A) erősségű.

• A komfortszellőztetés és az esőérzékelő funkciója felülíródik.

• A kézi tűzjelző RESET gombjának működtetésével a füstszellőztető rendszer 
visszaállítható, az ablak ismét bezárul. A visszaállításhoz ki kell nyitni a kézi 
tűzjelző ajtaját.

• Ha a VELUX vezérlő rendszer üzem közben hibát jelez, akkor aktiválódik az 
üvegajtó mögötti sárga világítódióda (LED) és folyamatosan szaggatott 
hangjelzés hallatszik.

• Ha a rendszer zavarmentes, akkor az üvegajtó mögött egy zöld világítódióda 
(LED) világít.
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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 KFK 100 kézi tűzjelző hő- és 
füstelvezető rendszerhez
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)


