
PRODUKTDETALJER 

Dato: 26. februar 2007 Nr.: 8.6.7-1 

  AT03-                                                                                            Lenke til nyhetsbrev med informasjon 

fra VELUX 

 

 

 

 

 

Bruksområde 

Røykmelder KFA 100 brukes til au-

tomatisk aktivering av røykventila-

sjonsåpneren som betjenes av sty-

resystemsett KFX 100 med røyk-

ventilasjon. 

KFA 100 består av: 

 Røykmelder 

 Sokkel til montering 

Funksjon 

Røykmelderen er basert på optisk 

detektering av røyk, og er derfor 

egnet til tidlig varsling av åpen ild 

med røykutvikling. Det lyser rødt i 

LED-lampen til røykmelderen når 

det registreres røyk. Alarmsignalet 

fra røykmelderen til styresystemet i 

styresystemsett KFX 100 har alltid 

førsteprioritet, og sikrer at komfort-

ventilasjonsfunksjonene overstyres 

av signalet fra røykmelderen. Det er 

montert en aktiv terminalmodul i 

røykmelderen som overvåker kabe-

len og hvordan røykmelderen fung-

erer. Den gule LED-lampen i styre-

systemet lyser hvis det oppdages 

feil. 

Montering 

Røykmelderen skal monteres (hori-

sontalt) i taket i henhold til lokale 

forskrifter og standarder.  

Overvåkingsfunksjonen som er be-

skrevet tidligere, krever at termi-

nalmodulen monteres på røykmel-

deren som er plassert lengst unna 

styresystemet i styresystemsett 

KFX 100. 
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Materialer Støtsikker plast 

Farge Hvit (RAL 9003) 

Størrelse og vekt Produktet leveres i plastpose. 

Røykmelder: 100 mm diameter, 0,14 kg 

Montering Skal monteres i samsvar med lokale myndigheter og standarder. 

Monter sokkelen i taket eller på veggen (horisontalt), og smekk 

på plass røykmelderen. 

Kabelen mellom røykmelderen og styresystemet i styresystemsett 

KFX 100 kan forlenges til opptil 100 m ved bruk av en 2-kjernet 

kabel (0,5 mm2).  

Strømforbruk 24 V likestrøm fra styresystemsett KFX 100 

Reserve: 0,1 mA 

Kompatibilitet Brukes med styresystemsett KFX 100. Det kan kobles opptil ti 

røykmeldere til hvert styresystem.  

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 EMC-

direktivet for husholdning, handel og belysningsindustrien. Pro-

duktet samsvarer med kravene til standard EN-54. 

Merknad Produktet er konstruert for bruk med originale røykventilasjons-

produkter fra VELUX. Tilkobling til andre produkter kan forårsake 

skade eller funksjonsfeil. 

Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer. 

 

Forhandlers kon-

taktopplysninger 
 

 


