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BRANNKNAPP

KFK 100

Bruksområde
Brannknapp KFK 100 brukes sammen med styresystem KFX 100 der
det er behov for flere brannknapper
for å aktivere røykventilasjonssystemet.
KFK 100 består av:
 Låsbar brannknapp med glassdør
 Nøkkel
Funksjon
Røykventilasjonssystemet
utløses
ved å knuse glasset og trykke på
den røde brannknappen. Når det
trykkes på denne knappen, tennes
den røde LED-lampen og alarmen
høres. Funksjonen for komfortventilasjon og funksjonen for regnsensor
innstilles. Når det trykkes på nullstillingsknappen ved brannknappen,
nullstilles røykventilasjonssystemet
slik at vinduet kan lukkes igjen. Døren til brannknappen må være ulåst
for å betjene nullstillingen.
Hvis styresystemsett KFX 100 indikerer feil ved driften til systemet,

tennes det en gul LED-lampe bak
glassdøren og alarmen piper uavbrutt.
Når systemet fungerer feilfritt, lyser
den grønne LED-lampen bak glassdøren.
Montering
Brannknapp KFK 100 bør monteres
på veggen og kobles til styresystemet i styresystemsett KFX 100 i
henhold til lokale forskrifter og
standarder.
Overvåkingsfunksjonen som er beskrevet tidligere, krever at terminalmodulen monteres på brannknappen som er plassert lengst unna styresystemsett KFX 100.

Dato: 26. februar 2007

Nr.: 8.6.5-1

Materialer

Støtsikker plast med glassdør

Farge

Grå (RAL 7035)

Størrelse og vekt

Produkt inkl. emballasje: 150 mm x 130 mm x 50 mm (B x D x
H), 0,3 kg
Brannknapp: 125 mm x 125 mm x 36 mm (B x D x H), 0,2 kg

Montering

Konstruert for montering innendørs, og kan brukes ved temperaturer fra -20 °C til +70 °C.
Brannknappen er koblet til styresystemet i styresystemsett
KFX 100 ved hjelp av en 6-kjernet kabel med et minimum tverrsnitt på 0,75 mm2. Kabelen kan forlenges til maksimalt 100 m.

Strømforbruk

Spenning: 24 V likestrøm, 2 A

Kompatibilitet

Brukes med styresystemsett KFX 100. Det kan kobles opptil tre
brannknapper til hvert styresystem på en enkelt linje. En terminalmodul som følger med KFK 100 må monteres på brannknappen
i enden av linjen. Denne terminalmodulen sikrer at hele linjen fra
styresystemsettet til brannknappen som er plassert lengst unna,
blir overvåket, dvs. brannknappene må seriekobles for å tillate
overvåking.

CE-merking

Dette produktet er CE-merket for å angi at det er i samsvar med
relevante EU-direktiver.
Produktet er blitt testet med andre originale elektriske produkter
fra VELUX, og sammen med disse oppfyller det kravene til EMCdirektivet for husholdning, handel og belysningsindustrien.

Merknad

Produktet er konstruert for bruk med originale røykventilasjonsprodukter fra VELUX. Tilkobling til andre produkter kan forårsake
skade eller funksjonsfeil.
Bruk av andre brannknapper i tillegg krever at terminalmodulen
flyttes til tilleggs brannknappen som er plassert lengst unna styresystemet i styresystemsett KFX 100.
Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer.
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