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Individuel udfærdigelse
Simon Link®
Dokumenter online

Naturlig røgudsugning fra pionererne inden for feltet. Firmaet Simon RWA® Systeme GmbH har hovedsæde i Passau i Tyskland, og
har i knap 50 år forhandlet motor- og styringsteknik til naturlig røg- og varmeudsugning/røgudledning. Produktudviklingen- og
produktionen finder sted i egen produktionshal under mottoet "Created in Bavaria". Simon RWA® tilbyder et bredt udvalg af
gennemtestede åbningsmotorer samt kompakte og modulære kontrolpaneler til kunder verden over. I over 15 år har virksomheden
herudover været leveringsdygtig i tekstil brandbeskyttelse i form af automatiske røg- og brandforhæng. Simon RWA® står for et
bredt udvalg af moderne systemer til brandbeskyttelse – fra brandskotter og brandskillevægge til røg- og varmeudsugning. Vi står
klar med råd og vejledning gennem hele byggeprocessen.
Simon RWA® – begejstring møder teknik!

Med forbehold for tekniske ændringer og fejl.
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Symbolbeskrivelse
Anvendelse af røg- og
varmeudsugningsanlæg

Naturlig ventilation

SimonLink®

Anvendelse af naturlig røgudsugning i grupper

Anvendelse af naturlig røgudsugning organiseret i grupper

Motorudgang

Nødstrøm i op til 72 timer

Gennemtestet sikkerhed

Tilslutning af motorer på
24 V DC og / eller 230 V AC

24

VDC

Kontrolpanelet indeholder et
backup-batteri, der sikrer strøm i
op til 72 timer

Styringsenheden har en
parametreringsgrænseflade

Testet i henholdt til gældende
produktnormer

prEN

Simon Link® software

12101-9

Simon Link® er synonym med et bredt udvalg af parametre-

230

DIN EN
12101-10

VAC

rings- og diagnosesoftware, som gør det muligt for brugeren
at anvende SIMON RWA® produkterne til problemdiagnoseog vedligeholdelsesformål. Samtidig gør softwaren det også
muligt selv at ændre bestemte af produktets særkendetegn

Manuel udløsningsanordning
Mulighed for tilslutning af
manuelle udløsningsanordninger HE-08x

Automatiske alarmer

Mulighed for tilslutning af
automatiske alarmer eller
kontrolpanel til brandalarm.

Potentialfrie alarmkontakter

Skiftekontakter skifter ved forhåndsindstillede værdier

efter behov. Softwaren kræver kun et Windows®-baseret
PC-system med en USB-grænseflade og Simon
RWA® USB-300-forbindelseskablet. De tilgængelige styringsenheder visualiseres overskueligt og brugervenligt via
grafiske, intuitive betjeningsflader, der støtter brugeren hele
vejen igennem. De nødvendige parameter kan indtastes og
gemmes fleksibel og nemt via bærbar computer, og dermed

Manuel betjening af ventilator
Mulighed for tilslutning af
trykkontakt og nøgleafbryder

Vind- & regnsensor

Mulighed for tilslutning af
ventilation med højeste prioritet

Styringsteknologi til bygninger
Mulighed for tilslutning af GLT
med BUS og/eller koblingsanordning

også direkte på byggepladsen.

Individuel udfærdigelse
Vores styringscentraler til røg- og varmeudsugning og
naturlig ventilation samt de dertilhørende komponenter
produceres og kontrolleres i henhold til DIN EN ISO
9001:2008 og alle relevante produktnormer. Særligt de
modulære M-SHEV® kontrolpaneler produceres ofte i henhold til individuelle kundebehov med henblik på anvendelse
i en lang række forskellige applikationer. Til slut gennemføres en 100% kvalitetskontrol inklusive fuldstændig funktionskontrol under overholdelse af tomandsreglen.

Simon RWA® online
Kvalitetskontrol gennem faguddannet personale fra SafeLight a/s

Udførlig produktdokumentation som
betjeningsvejledninger, tekniske
detaljer og certifikater kan downloades
via vores hjemmeside:
www.simon-rwa.de

Med forbehold for tekniske ændringer og fejl.
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Røgudsugning RWA

Side 8 af 23

Styringsenheden til den elektroniske røg- og
varmeudsugning er hjertet i ethvert røg- og
varmeudsugningsanlæg. Styringsenheden
varetager både overvågningen af betjeningsog udløsningsenhederne, og aktiverer røg-

udsugningsåbningerne i tilfælde af alarm.
Den integrerede nødstrømsforsyning giver
ekstra sikkerhed i form af 72 timers strømbackup.

8

12 SHEV®-3-UP

18 M-SHEV®

22 M-SHEV®-10-AP

Det kompakte kontrolpanel med 3 A eller 6 A laststrøm i et

Elegant kabinet til underpudsmontage med SHEV®-3 samt

Digitalt BUS-tilkoblet og modulært kontrolpanel, planlagt og

Det kompakte og modulære M-SHEV® kontrolpanel i et

røg- og varmeudsugningsanlæg samt ventilatorgruppe til

integreret manuel udløsningsanordning og to ventilations-

produceret i henhold til individuelle projektkrav. Til kom-

optisk tiltalende stålkabinet bestående af en røg- og var-

naturlig røg- og varmeudsugning.

kontakter.

plekse krav inden for røg- og varmeudsugning samt ventila-

meudsugningsgruppe og op til to ventilatorgrupper.

SHEV®-3/6 (-AP)

tionskoncepter.

14 SP-300 / 600 -AP

16 SHEV®-2-HM

SHEV® teknologi til sanering af gamle bygninger med 3-wire

Konciperet til røgudledning i forbindelse med magnetklam-

teknologi til manuelle udløsningsanordninger.

per med en samlet, konstant strøm på 2 A.

Med forbehold for tekniske ændringer og fejl.
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Kompakte kontrolpaneler
SHEV®
—

Udgangspunktet for røgudsugning i trappeopgange samt styring af systemer
til naturlig røg- og varmeudsugning. Højeste sikkerhed og pålidelig åbningsfunktion i tilfælde af brand. Hertil kommer en lang række komfortfunktioner
til kontrolleret, naturlig ventilation.

Med forbehold for tekniske ændringer og fejl.
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Tekniske data

Kompakt kontrolpanel
SHEV® 3/6 (-AP)

1

Indgange

1

Indgangsspænding

prEN

DIN EN

12101-9

12101-10

1x HE-080 / HE-082 / HE-085
7x HE-081 / HE-086

230 V AC

Ydelsesoptag

8x RM-3000
6x RM-2860 / TH 4860

100 / 200 Watt

Laststrøm maks.

3/6A

Temperaturområde

-5°C - +40°C

Plastikkabinet
grå, IP 66
(b x h x d i mm)

SHEV-3: 254 x 180 x 111
SHEV-6: 361 x 254 x 111

Stålkabinet
hvidt, IP 20
(b x h x d i mm)

SHEV-3-AP: 301 x 323 x 85
SHEV-6-AP: 301 x 444 x 85

Udgange
24

VDC

3/6A

2x 30 V / 2 A

Funktionsoversigt

Fordele / Ydelsesegenskaber

Typebeskrivelse

SHEV® 3 / 6 i både plastikudgaven og stålvarianten til under-

•	Gennemtestet og kompakt kontrolpanel til røgudsugning
i trappeopgange og styring af naturlige røg- og

pudsmontage (-AP) danner basis for en stor gruppe af kom-

varmeudsugningsenheder.

pakte kontrolpaneler med mange funktioner.
SHEV® fås i en 3 A og 6 A laststrømversion. Uafhængigt af
kabinettet består SHEV® af følgende komponenter:

•	Konstruktionen understøttes af en mikroprocessor
– mange forskellige funktioner til røg- og varmeudsug-

• Energiforsyning (primær energikilde)

ning samt naturlig ventilation

• Nødstrømsforsyning (sekundær energikilde)
• Styringselektronik

•	Kabinet af plastik eller i en optisk tiltalende stålmodel,
begge klassificeret som beskyttelsesklasse IP66
•

Overvågede alarm- og motorlinjer, live-overvågning via

Røg- og varmeudsugningsfunktioner:
• Højeste prioritet i tilfælde af brand
• Overvågning af alarmlinjerne: manuel udløsningsanordning, røgalarm & brandalarm
• Overvågning af energiforsyningen og motorudgangene
• Programmerbare potentialfrie alarmkontakter
• VdS genaktivering / nattemodus
• Forsinket aktivering af lastrelæet
• Optioner i forbindelse med kontrolpanel til brandalarm: Vinduerne
lukkes ved alarm og & AUTO RESET muligt

Ventilations-funktioner:
• Frit programmerbare via DIP-kontakt
• Vind- / regnsensor-tilslutning
• Indgang til ventilatorkontakt OPEN / CLOSE
• Spalteventilation i henhold til driftstid
• Automatisk ventilation CLOSE efter tidsrum X
• Dødmandsdrift for sikker åbning og lukning

		SimonLink®
•

Fleksible kabelføringer fra alle sider med trækaflastning

Standardmontage af SHEV® kontrolpaneler i trappeopgange

Med forbehold for tekniske ændringer og fejl.
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Tekniske data

1

Indgange

1

Indgangsspænding

230 V AC

Ydelsesoptag

100 Watt

Laststrøm maks.
Temperaturområde

prEN

DIN EN

12101-9

12101-10

1x HE-080 / HE-082 / HE-085
7x HE-081 / HE-086
8x RM-3000
6x RM-2860 / TH 4860

3A
-5°C- +40°C

Kabinet RAL 9016
(b x h x d)

302 x 400 x 105 mm

Nichemål
(b x h x d)

270 x 380 x 80 mm

Udgange

24

VDC

3A

2x 30 V / 2 A

Funktionsoversigt
SHEV®-3-UP i en variant til indbygning baseret på det kompakte SHEV®-3 kontrolpa-

Anvendelseseksempel i trappeopgang på indgangsni-

nel (se side 10/11) med dennes grundfunktioner.

veau sammen med hovedbetjeningsenheden HE-082.

3 A-versionen overbeviser med et optisk tiltalende kabinet til underpudsmontage i farven RAL 9016 hvid og en pulverlakeret overflade. Den
manuelle udløsningsanordning HE-08x samt to ventilatorkontakter i høj
kvalitet med funktionerne UP/DOWN/STOP er integreret i kabinettet.
Røgudsugningsanlægget til trappeopgange monteres i henhold til
nationale byggeregulativer eller på højeste sted.

SHEV®-3-UP til underpudsmontage
—
•

Fuld funktionalitet af det gennemtestede, kompakte SHEV®-3 kontrolpanel

•

Optisk tiltalende kabinet til underpudsmontage, pulverlakeret i farven RAL 9016

•	Integreret, manuel udløsningsanordning HE-08x og ventilatorkontakter i høj
kvalitet

Skitse af det planforstærkede SHEV®-3-UP kabinet.

Med forbehold for tekniske ændringer og fejl.
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Tekniske data

1

Indgange

1

DIN EN

2x HE-083

12101-10

Indgangsspænding

230 V AC

Ydelsesoptag

8x RM-3000
6x RM-2860 / TH 4860

100 / 200 Watt

Laststrøm maks.

3A/6A

Temperaturområde

-5°C - +40°C

Plastikkabinet
grå, IP 66
(b x h x d i mm)

SP-300: 254 x 180 x 111
SP-600: 361 x 254 x 111

Stålkabinet
hvidt, IP 20
(b x h x d i mm)

SP-300-AP: 301 x 323 x 85
SP-600-AP: 301 x 444 x 85

Udgange

24

VDC

3/6A

2x 30 V / 2 A

Funktionsoversigt
Det kompakte kontrolpanel SP-300 / 600 er baseret på SHEV®-3 / 6 kontrolpanelsteknik (side 10/11). Som noget specielt er dette produkt udstyret med en ekstra ledningsplade, som tillader et reduceret antal wires i
forbindelse med kabeltrækningen til manuelle udløsningsanordninger.
Ved hjælp af kun 3 wires kan signalerne til røg- og varmeudsugningsanlægget, reset-funktionen og indikatorerne for alarm, OK og driftsforstyrrelse sendes videre.
Dermed egner SP-300 / 600 sig særligt
til udskiftning og anvendelse i forbindelse med sanering af gamle bygnin-

SP-300/600 med 3-wire teknologi

ger. Her finder man nemlig ofte

Den manuelle udløsningsanordning HE-083 er en

tilførselsledninger med færre wires.

hoved- og bi-betjeningsenhed med røg- og varmeudsugnings-knap samt reset-funktion og display-

SP-300 / 600 fås i to varianter med

elementer for alarm, ok og driftsforstyrrelse. Tilslutnin-

henholdsvis plastikkabinet eller

gen finder sted via en specialudviklet 3-wire-teknologi.

stålkabinet til underpudsmontage.

—
•

Fuld funktionalitet af det gennemtestede, kompakte SHEV®-3 kontrolpanel

•

Manuel udløsningsanordning HE-083 med 3-wire teknologi

•

Perfekt til sanering af gamle bygninger

Med forbehold for tekniske ændringer og fejl.
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Tekniske data

1

Indgange

1

Indgangsspænding

230 V AC

Ydelsesoptag

100 Watt

Laststrøm maks.
Temperaturområde
Plastikkabinet
grå, IP 66
(b x h x d i mm)

1x HE-080 / HE-082 / HE-085

DIN EN
12101-10

7x HE-081 / HE-086
8x RM-3000
6x RM-2860 / TH 4860

2A
-5°C - +40°C
254 x 180 x 111

Udgange

24

VDC

2A

2x 30 V / 2 A

Funktionsoversigt
SHEV®-2-HM baserer sig på det kompakte kontrolpanel SHEV®. I modsætning til korttidsdrift af røg- og varmeudsugningsanlæg har magnetklamper brug for konstant aktivering. SHEV®-2-HM modellen til magnetklamper råder over en konstant laststrøm på 2 ampere. Sammen med
Simon RWA® EAP-HM afspærringsmekanismen (á 0,125 A) er det dermed
muligt at have op til 16 magnetklamper i drift på samme tid.
For at udligne afbrydelser i strømnettet, er styringsenheden udstyret
med en nødstrømsfunktion med en holdetid på 30 minutter. Skiftet
mellem den normale strømforsyning og nødstrømmen går så hurtigt, at
magnetklamperne hele tiden er forsynet med strøm. Røg- og varmeudsugningsvinduerne er normalt kombineret med gasfjedre og
kommes manuelt tilbage i udgangspositionen.

SHEV®-2-HM til magnetklamper
—
•

Optimeret til 2 ampere konstant laststrøm til styring af magnetklamper

•

Nødstrømsfunktion med en holdetid på 30 minutter som backup ved strømafbrydelser.

Med forbehold for tekniske ændringer og fejl.

EAP-HM afspærringsmekanisme med magnetklampe.
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Tekniske data

∞

Indgange

∞

Indgangsspænding
Ydelsesoptag
Laststrøm maks.

IP-beskyttelse
Temperaturområde

1x HE-080 / HE-082 / HE-085

DIN EN
12101-10

7x HE-081 / HE-086

230 V AC

8x RM-3000
6x RM-2860 / TH 4860

1100 W / (24A Out)

@ SI-100

10 / 24 / 48 / 72
+ n*24 A
IP 54

Udgange

-5°C - +40°C

24

Kabinettype

@ SI-100

Stål, RAL 7035
variable dimensioner

VDC

12 A @ MR-120
4x 30 V / 1A
@ MI-100

Basiskonfiguration
Strømforsyningen ændrer 230V forsyningen til en stabiliseret strømforsyning på
24V. Den centrale grænseflade (ZI) fungerer som styringscenter for M-SHEV®. Den
er hjertet i kontrolpanelet og fungerer som en art motherboard og koordinerer
allokeringen af røg- og luftudsugningsanlægget samt ventilatorgrupperne.
De perifere enheder til udløsning af røg- og varmeudsugningsanlægget
tilsluttes sensorgransefladen (SI). Disse tæller den manuelle udløsningsanordning (HE), røgalarmen (RM) og det eksisterende brandalarmanlæg
(BMZ). Hvert røg- og varmeudsugningsanlæg skal have en sensorgrænseflade tilsluttet. Motorrelæet (MR) er det udgangsmodul, som forsyner
de tilsluttede motorer. En sensorgrænseflade kan tilsluttes et ubegrænset antal motorrelæer. Visningen af diverse informationer, f.eks.
"vind-regnsensor aktiv" eller "røg- og udsugningsanlæg udløst“ kører

Det modulære kontrolpanel M-SHEV®

over alarmgrænsefladen (MI).

—

Typebetegnelse:

M-SHEV® er navnet på den nye, digitale styringsenhed til røg- og
varmeudsugning. Logiske sammenkoblinger gennemføres nu digitalt i
stedet for analogt som tidligere. Hjertet i styringsenheden til røg- og
varmeudsugning er en mikrocontroller, der forbinder alle moduler via en
digital BUS-forbindelse

• M-SHEV AA/R-L(M)
— AA strøm
			
» 24
— R		røg-og varmeudsugningsgrupper
»2
— L		
ventilatorgrupper			» 4
— M MR-120 moduler		
»5
» M-SHEV 24/2-4(5)

Med forbehold for tekniske ændringer og fejl.
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Strømforsyning & ladeenhed 	

Ventilationsgruppemodul motorrelæ MR-120 	

2

SNT-120

Motorudgang 12 A

Netkontakt 10 A / 24 A
kaskaderes trinvist til 24 A

Ventilation 1/2

Analog

2

Motorrelæet MR-120 er et aktiveringsmodul til 24 V DC motorer.
Motorer med en samlet strøm på op
til 12 A kan tilsluttes i MR-120 i en

3

LB-120
LB-140
LB-160
A

B

C

3

samlet række. Transmissionen

Ladeenhed med plads til op til tre SNT-120
Overvågning af alle funktioner

M–SHEV®

D

overvåges af den eksternt anbragte

MR-120
Motorrelais

DD-100.

Motor Relay

Hver MR-120 tildeles en ventilatorgruppe og mindst én røg- og

Batteri

Blybatteri, holder i op til 72 timer

varmeudsugningsgruppe. En

4

4

kombination af yderligere MR-120

1

moduler i én stor ventilatorgruppe
Certificeringer

DIN EN 12101-10
VdS 2344:2012-07
VdS 2593:2002-09
G 505006

er også muligt.
A

Central grænseflade ZI-100 	
Digitale indgange 1-5

Vind/regn

SimonLink®

1

Per modulært M-SHEV kontrolpanel
kræves en central ZI-100 grænseflade. Denne fungerer som master i
BUS-styringen og tillader centrale
3

tilslutninger.

M–SHEV®
A

ZI-100
B
Zentralinterface
Central Interface

4

SIMON RWA Systeme GmbH

Medienstr. 8
94036 Passau
Tel. +49 851 98870-0
Fax. +49 851 98870-70

2
A

Sensorgrænseflade SI-100 	

Teile-/Artikelnummer:

B

C

Potentialfri kontakt 1/2

Potentialfri kontakt 3/4

5

Røgalarm

Maßstab:

1:1

Revision:

6

Modul MR 120

Blatt:

2

1/5

D

Alarmgrænsefladen MI-100 giver
mulighed for at videresende individuelle statusvisninger per potentialfri kontakt til eksterne enheder.

3

3

Tilslutninger:
• 4 potentialfrie kontakter
(30 V / 1 A)

M–SHEV®

MI-100
Meldeinterface
Message Interface

Softwareparametre:
• Allokering af forskellige systemstatusser (anmodning til stede/
4
ikke til stede) til OG / ELLER kan
vælges for hver enkelt kontakt.

2

Røg- og varmeudsugnings-knap HE

1

A4

R

Begeisterung trifft Technik

5

Blattgröße:

Zeichnungsnummer:

Alarmgrænseflade MI-100 	SIMON RWA

Softwareparametre:
• Definition af digitale indgange
• Prioritering af det centrale
ventilationssystem
• Aktivering af vedligeholdelsesmåler

Strømforsyning & BUS-tilslutning

D

von: mschwinge

6

Tilslutninger:
D
• SIMON-LINK
• Vind- & regnsensor
• 5 frit parametrerbare digitalindgange med 24 V kontakt (24 V med
1
og uden batteriforsyning)

C

C

Softwareparametre:
• Allokering af en eller flere røg- og varmeudsugningsgrupper
• Allokering af en ventilatorgruppe
• Spalteventilation og forsinkelsesintervaller
• Automatisk ventilation ON
• (De-)aktivering gezeichnet:
af globale kommandoer
som vind / regn Gewicht:
geprüft / geändert: Material:
Allg.fjernstyring
Toleranz:
am: 02.12.2015
samt
af og til andre MR-120 moduler
Projekt:
DIN ISO 2768 - m von:
S. Kühling
• Individuel dødmandsfunktion
per knap
og retning
konstruiert:
Typ:
am: af
Oberfläche:
• Prioritetsskift
indgangene
15.10.2014
Bezeichnung:
DIN ISO 1302

5

2

Strømforsyning
& BUS-tilslutning
B

4

Brandalarmanlæg

Alle røg- og varmeudsugnings-alarmgrupper skal have en SI-100
geprüft / geändert: Material:

gezeichnet:
Allg. Toleranz:
am: 02.12.2015
DIN ISO 2768 - m von:
S. Kühling
Oberfläche:

DIN ISO 1302

Projekt:

konstruiert:
am: 15.10.2014
von: mschwinge

Typ:
Bezeichnung:

SIMON RWA Systeme GmbH

M–SHEV®
Medienstr. 8

94036 Passau
SI-100
Tel. +49 851 98870-0
Fax. +49 851 98870-70
Sensorinterface

A

Zeichnungsnummer:

SIMON RWA

Begeisterung trifft Technik

Sensor Interface
B

R

Teile-/Artikelnummer:

C

sensorgrænseflade tilsluttet. Denne

Gewicht:

Strømforsyning & BUS-tilslutning

grænseflade
tildeles alarm-udløsenMaßstab:
1:1

Forhåndskonfiguration & parametrering 	

3

de komponenter
som den manuelle
Revision:
6

udløsningsanordning
(HE), røgalarBlattgröße:

5

5

A4

men (RM)Blatt:og brandalarm-anlægget

De modulære Simon RWA® kontrol-

(BMZ).
Alle indgange er underlagt
D

paneler forhåndskonfigureres i

Modul ZI 100

1/5

linjeovervågning.

Strømforsyning & BUS-tilslutning

Tilslutninger: 4
• HE Manuel udløsningsanordning
(røg- og varmeudsugnings-knap)
• Røgalarm
• Brandalarm-anlæg

geprüft / geändert: Material:

gezeichnet:
Allg. Toleranz:
am: 03.12.2015
DIN ISO 2768 - m von:
abiebl

henhold til kundens ønsker, og kan
Oberfläche:

DIN ISO 1302

konstruiert:
am: 15.10.2014
von: mschwinge

Medienstr. 8
94036 Passau
Tel. +49 851 98870-0
Fax. +49 851 98870-70

gezeichnet:

geprüft / geändert: Material:

Software.
A

Gewicht:

1:1

Revision:
Blattgröße:

Zeichnungsnummer:

SIMON RWA

Begeisterung trifft Technik

B

Med forbehold for tekniske ændringer og fejl.

am:

Maßstab:

Bezeichnung:

SIMON RWA Systeme GmbH

5

Allg. Toleranz:

Typ:

også anvendes uden SimonLink®

6

Gewicht:

Projekt:

A4

R

Teile-/Artikelnummer:

C

Modul MI 100
D

Blatt:

1/5

6

22

23
Tekniske data

1

Indgange

2

1x HE-080 / HE-082/ HE-085

DIN EN
12101-10

Indgangsspænding

7x HE-081/HE-086

230 V AC

Ydelsesoptag

8x RM-3000
6x RM-2860 / TH 4860

420 W

Laststrøm maks.

@ SI-100

10 A

Frie modulenheder

3

Udgange

IP-beskyttelse

IP 20

24

Temperaturområde

VDC

-5°C - +40°C

Stålkabinet
hvidt
(b x h x d i mm)

Basiskonfiguration

@ SI-100

12 A @ MR-120
4x 30 V / 1A

406 x 444 x 170

@ MI-100

Basic configuration

Strømforsyningen ændrer 230V forsyningen til en stabiliseret strømforsyning på 24V. Den

M-SHEV®-10-AP er et kompakt kontrol-

centrale grænseflade fungerer som styringscenter for M-SHEV . Den er hjertet i kontrolpane-

panel, der baserer sig på et modulær

let og fungerer som en art motherboard og koordinerer allokeringen af røg- og luftudsug-

system og tillader tre frie modulenhe-

ningsgrupper samt ventilatorer.

der til brug sammen med M-SHEV®

De perifere enheder til udløsning af røg- og varmeudsugningsanlægget tilsluttes

moduler. Standardmodellen er udstyret

sensorgrænsefladen. Disse tæller den manuelle udløsningsanordning, røgalar-

med en SI-100 sensorgrænseflade og et

men og det eksisterende brandalarmanlæg. Hver røg- og varmeudsugningsgrup-

MR-120 motorrelæ til styring af et

pe skal have en sensorgrænseflade tilsluttet. Motorrelæet er det udgangsmodul,

røg-og varmeudsugningsanlæg samt

som forsyner de tilsluttede motorer. En sensorgrænseflade kan tilsluttes et

en ventilatorgruppe. Den tredje frie

ubegrænset antal motorrelæer. Visningen af diverse informationer, f.eks.

plads kan anvendes til endnu en venti-

"vind-regnsensor aktiv" eller "røg- og udsugningsanlæg udløst“ kører over alarm-

latorgruppe eller en alarmgrænseflade.

®

grænsefladen.

Kompakt kontrolpanel M-SHEV®-10-AP
—

M-SHEV®-10-AP er et modulært M-SHEV® kontrolpanel udført som et
kompakt kontrolpanel med 10 A laststrøm. Det kan tildeles en røg- og
varmeudsugningsgruppe samt op til tre ventilatorgrupper eller en
alarmgrænseflade.

Med forbehold for tekniske ændringer og fejl.
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Naturlig ventilation

Side 26 af 33

Kontrolleret naturlig ventilation får luftkvaliteten til at stige hvilket forbedrer indeklimaet
markant. Samtidig sænkes energiudgifterne.

Automatiske vinduer og klapper åbnes og
lukkes efter behov.

23 VENT-3/6

28 M-VENT

30 VENT-61-AP

32 AP-N 3/6

Kompakt kontrolpanel med 3 A eller 6 A laststrøm med en

Digitalt BUS-tilkoblet og modulært kontrolpanel, planlagt og

Ventilatorkontrolpanel til hjemmet. VENT-61-AP styrer 230 V

Ventilationsstyringsenheden AP-N 3/6 egner sig ideelt til at

ventilatorgruppe i kabinet til overflademontage til 24 V DC

produceret i henhold til individuelle projektkrav. Egnet til

AC motorer i en gruppe eller lader sig kombinere med

styre åbningen og lukningen af 24 V DV motorer med

motorer. Kontrolpanelet besidder forskellige komfort-venti-

komplekse ventilationskoncepter i forbindelse med styrings-

andre kontrolpaneler. VENT-61-AP besidder forskellige

klassisk aktiveringsfunktion 230 V AC (LOPEN / LCLOSE).

lationsfunktioner og tilslutninger til manuelle betjeningsele-

teknologi til bygninger. Ventilatorgruppemodulerne kan

komfort-ventilationsfunktioner og flere indgange.

menter samt vind- og regnsensor. Det optisk tiltalende

kombineres i enkelt- eller multigrupper.

kabinet til overflademontage er udstyret med et folietastatur
med ventilatorkontakter.

Med forbehold for tekniske ændringer og fejl.
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Tekniske data

Indgange

1
Indgangsspænding

230 V AC

Ydelsesoptag

100 / 200 Watt

Laststrøm maks.

3/6A

Temperaturområde
Stålkabinet
hvidt, IP 20
(b x h x d i mm)

Udgange

24

VDC

3/6A

1x 30 V / 2 A

-5°C - +40°C
VENT-3-AP: 301 x 323 x 85
VENT-6-AP: 301 x 444 x 85

Funktionsoversigt
Der kommer hele tiden større fokus på korrekt ventilation af bygninger

Ventilations-funktioner:

og rum. En optimal luftudskiftning sørger nemlig både for et ensartet

• Frit programmerbare via DIP-kontakt

indeklima og en høj energieffektivitet. Med den nye VENT 3/6 styringsen-

• Vind- / regnsensor-tilslutning

hed fra Simon RWA kan bygningens ventilation tilpasses optimalt efter

• Indgang til ventilatorkontakt OPEN / CLOSE

forholdene.

• Spalteventilation i henhold til driftstid
• Automatisk ventilation CLOSE efter tidsrum X

Den kompakte VENT 3/6 kan det hele. Du kan anvende kontrolpanelet
uden tilbehør ved hjælp af det integrerede folietastatur, eller du kan
udvide din styringsenhed med regnsensor, vindalarm eller andre ventilatorkontakter og termostater. Du bestemmer dermed selv i hvor høj grad
de forskellige funktioner skal automatiseres.

Ventilatorkontrolpanel VENT-3 / 6 -AP
—
•

Aktivering af 24 V DC motorer for kontrolleret, naturlig ventilation

•	Optisk tiltalende kabinet til overflademontage, pulverlakeret i farven RAL 9016 med
integreret folietastatur til kommandoerne OPEN og CLOSE.
•	Indstilling af forskellige komfort-ventilationsfunktioner, f.eks. spalteventilation og
automatisk lukning efter en selvvalgt tidsperiode.
VENT ventilator-kontrolpanelerne er udstyret med et folietastatur med to ventilatorkontakter foran.

Med forbehold for tekniske ændringer og fejl.

• Dødmandsdrift for sikker åbning og lukning
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Tekniske data

Indgange

∞
Indgangsspænding

230 V AC

Laststrøm maks.

5 / 10 / 20

Udgange

24

IP-beskyttelse

IP 20

Temperaturområde
Stålkabinet
hvidt
(b x h x d i mm)

-5°C - +40°C
SMALL: 301 x 323 x 85
MIDDLE: 301 x 444 x 85
LARGE: 406 x 444 x 170

VDC

12 A @ MR-120
4x 30 V / 1A
@ MI-100

Basiskonfiguration

Strømforsyningen ændrer 230V forsyningen til en stabiliseret strømforsyning på
24V. Den centrale grænseflade fungerer som styringscenter for M-VENT. Den er
hjertet i kontrolpanelet og fungerer som en art motherboard og koordinerer
allokeringen af ventilatorgrupper.
Motorrelæet er det udgangsmodul, som forsyner de tilsluttede motorer.
Motorrelæet kan anvendes alene i sin egne gruppe eller kombineres med
flere moduler i én stor gruppe. 24 V DC motorkredsene kan justeres via
det valgfri HR-820-MS modul til aktivering af 230 V AC ventilatormotorer.
Visning af diverse informationer, f.eks. "vind-regnsensor aktiv" eller
"Motorer ÅBNE“ foregår via alarmgrænsefladen.
Ventilations-funktioner:
• To ventilatorkontakt-indgange OPEN / CLOSE per MR-120
• Spalteventilation i henhold til driftstid
• Automatisk ventilation CLOSE efter tidsrum X

Modulært ventilatorkontrolpanel
M-VENT

• Dødmandsdrift for sikker åbning og lukning
• Valgfri 0-10 V DC / 4 - 20 mA indgang
• Tidsforsinket aktivering af motorudgange
• BUS-kommunikation

—

Det modulære ventilatorkontrolpanel M-VENT baserer sig på M-SHEV®
kontrolpanelet med BUS-tilsluttede moduler til aktivering af 24 V DC og 230
V motorer i forbindelse med kontrolleret, naturlig ventilation.

Med forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Typebetegnelse

• M-VENT AA/L(M)
— AA strøm				» 24
— L		
ventilatorgrupper			» 4
— M MR-120 moduler		
»5
» M-VENT 10/4(5)
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Tekniske data

Indgange

1
Indgangsspænding

230 V AC

Ydelsesoptag

1500 Watt

Laststrøm maks.

230

6A

Temperaturområde

-5°C - +50°C

Beskyttelsesklasse

IP 20

Kabinet RAL 9010
(b x h x d)

313 x 139 x 65 mm

Funktionsoversigt

Udgange

						

VAC

6A

Ventilationsfunktioner

Ventilationskontrolpanelet VENT-61-AP er udviklet til styring af 230 V AC
ventilatormotorer. Kontrolpanelet sørger ikke kun for sikker åbning og
lukning, men råder også over en lang række komfort-ventilationsfunktioner til kontrolleret, naturlig ventilation, som udføres via den integrerede
mikrocontroller.
VENT-61-AP er udstyret med indgange til solo- og gruppedrift. Per kontrolpanel forefindes to lokale indgange i form af en ventilatorkontakt
med bagvedliggende termostat. Termostaten kan overstyres. Tilslutningen til vind- / regnsensoren sørger for pålidelig og sikker lukning ved
behov. I gruppedrift er det muligt at anvende en central ventilationskontakt, som styrer samtlige motorer.

Via indstillingen af DIP og drejekontakten kan
forskellige ventilatorfunktioner vælges. Hertil
hører:
•
•
•
•

Ventilatorkontrolpanel VENT-61-AP
—
•

Styrer og kontrollerer ventilatordriften af 230 V AC motorer

•

Kan kombineres i solo- og gruppeanvendelse med centrale funktioner

•

Valgfrit med folietastatur til direkte åbning og lukning
Prioritetsvisning af indgangene på VENT-61-AP

Med forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Dødmandsdrift til ventilatorkontakter
Spalteventilation
Automatisk, tidsindstillet lukning
Fornyet termostatkontrol ved
overstyring via ventilatorkontakt
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Tekniske data

Udgange

1
Indgangsspænding

24

3/6A

VDC
230 V AC

Kurzanleitung
/ Brief
instruction
Ydelsesoptag
196 / 368
W
Aufputznetzteil (AP-N) 3A / 6A
IP-beskyttelse
Surface
mount power supplyIP 20
unit (AP-N) 3A / 6A
Temperaturområde
Stålkabinet
2.3hvidt
Elektrischer Anschluss
(b x h x d i mm)

-5°C - +40°C

Montage / Mounting

313 x 139 x 65

2.3 Electrical Connection

INFORMATION

INFORMATION
Wir empfehlen einen selbstrückstellenden Drehtaster oder
gegenseitig verriegelnden Jalousietaster für die Ansteuerung des AP-N-3 / -6!

We recommend a self-resetting rotary switch or interlocking shutter switch for the activation / triggering of the
AP-N-3 / -6!

Anvendelse

Fordele / 			
ACHTUNG

CAUTION
24 V DC
Never supply A / LOPENmotorteknik:
and Z / LCLOSE at the same time
with 230 V AC.
f.eks. klaparm²
Use only switches which
guarantee
EA-KL²-L
som a zero crossing when
switching between LOPEN
and LCLOSE
and hold a pause
tagudgang
til
of at least 500 ms when
changing
between LOPEN and
dagligt
anvendt
LCLOSE.
tagterrasse

Ydelsesegenskaber		
Niemals A / LAUF und Z / LZU zeitgleich mit 230 V AC ver-

sorgen.
Verwenden Sie nur Schalter, welche einen Nulldurchgang beim Wechsel zwischen L
und LZU garantieren
• Optisk tiltalende pulverlakeretAUF
stålkabinet
i farven RAL 901
und halten Sie eine Pausenzeit von mindestens 500 ms
• beim
Konciperet
til zwischen
over 10.000
ventilationscyklusser
Wechsel
LAUF
und LZU ein.

• Alsidige anvendelsesmuligheder gennem brugen af den meget udbredte 24 V
DC motorteknik
ACHTUNG

CAUTION

Achten Sie bei der Auswahl der Antriebe auf die jeweilige
Stromaufnahme und überschreiten Sie nicht den zulässigen Gesamt-Maximalstrom.
Isolieren Sie alle nicht verwendeten Adern beim Anschluss der Antriebe.

When selecting the actuators please consider the respective current consumption and do not exceed the permitted total maximum current.
Insulate any unused wires when connecting the actuators.

 Leitungen gemäß Anschlussplan verbinden.

Anvendelseseksempel

Ventilationsstyringsenheden AP-N 3/6 egner sig ideelt til at styre åbningen
og lukningen af 24 V DV motorer med klassisk aktiveringsfunktion 230 V AC
(LOPEN / LCLOSE).

S

Antrieb 2
Actuator 2
O

0

S

Indgang 230 V AC
230 V AC
PE
ZU / CLOSE

An den Anschlüssen „S“ und „O“
liefern die Aufputznetzteile
AP-N-3 / -6 eine stabilisierte und
geglättete Gleichspannung von
24 V DC in Polwendetechnik

(AUF: S = „+“, O = „–“ / ZU: S = „–“, O = „+“).

At the terminals “S” and “O” the
surface power supply units
AP-N-3 / -6 deliver stabilized and
smoothed 24 V DC voltage in
polarity change technique

Motor-Anschluss
motor connection
Imax = 3A / 6A
24 V DC

A

N Z PE

Netz-Anschluss
mains connection
230 V AC

www.simon-rwa.de
info@simon-rwa.de

GND GND +24V

/ Page
4 ændringer og fejl.
MedSeite
forbehold
for tekniske

O S O S

N PE

KA_AP-N-3-6_DE-EN_10

			

L

L

CLOSE: S = “–”, O = “+”).

Kontakt OPEN / CLOSE

AUF / OPEN

SNT-Anschluss werksseitig
SMPS-Connection
factory provided

(OPEN: S = “+”, O = “–” /

N

—

Antrieb 1
Actuator 1
O

Ventilatorstyring AP-N 3/6

 Connect wires according to connection diagram.

Zusätzlicher GND-Anschluss
zum Potentialausgleich bei
Verwendung von mehr als
einem AP-N-3/-6 parallel.
Additional GND connection
for potential equalisation
in use of more than one
AP-N-3/-6 parallel.

Datum / Date: 23.06.2016
Ausgabe / Issue: 1.0/06.2016
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Udløsere

Side 36 af 47

Manuelle og automatiske udløsnings- og
betjeningselementer styrer de tilsluttede
kontrolpaneler. Vinduer og klapper åbnes og

lukkes automatisk ved hjælp af betjeningselementet eller automatisk gennem forhåndsindstillede parametre.

36 HE-08x

38 RM-3000 | TH-4860

42 DT/xx | ST/xx

44 WTS-892 | WS-890

Manuelle udløsningsanordninger som betjeningselementer

Optisk røg- og varmealarm til automatisk, direkte udløsning

Manuelle betjeningselementer til kontrolleret, naturlig venti-

Sikkerhed uanset vejr. Åbne vinduer lukkes efter besked fra

til røg- og varmeudsugningsanlæg med udløsnings- og

af en røg- og varmeudsugningsgruppe.

lation. Aktivering af en eller flere grupper.

vind- og regnsensoren.

reset-knap samt forskellige displayvisninger.

40 BI-24 | S-24

46 TH-0/30 | HYG-30

Optisk og akustisk alarmmelding i tilfælde af brand.

Automatisk styring af den kontrollerede, naturlige ventilation gennem målefølere til temperatur og luftfugtighed.

Med forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Handansteuereinrichtung HE 08x
Emergency Override Switch HE 08x

36
Tekniske data

HE 080

/

HE 081

37
HE 082

/

080 / HE
/ HE 082 / HE 085 / HE
KA_HE-08x_DE-EN_15
1. HE
Allgemein
/ In081
general
086

Handansteuereinrichtung HE 08x
Emergency Override Switch HE 0

1.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Hovedbetjeningsenheder Plastik
Aluminium
Hovedbetjeningsenheder Plastik
Aluminium
Plastikkabinet
(b x h x d i mm)

HE 085 / HE 086
Kurzanleitung
/ Brief Ins

Produktoversigt

/

Die elektrische Handansteuereinrichtung wird in Rauch- und
Wärmeableitungsanlagen eingesetzt. Sie dient dazu, im
Brandfall die jeweilige elektrische Steuereinrichtung per HandHE-080
(Buzzer)und somit den Rauchabzug zu aktivieauslösung
anzusteuern
ren. Zudem erfolgt
eine Visualisierung von Betriebszuständen
HE-082
der Steuereinrichtung.
HE-085

Montage – Elektrischer Ans

Tabelle 3 / Tabular 3 : Mechanische Eigenschaften

1.1 Use for the intended purpose

Version

The electric emergency switch is used in SHE-Systems. In the
HE-081
case of fire it can
be used to activate the electrical control system and start HE-086
the smoke funnel by hand. It shows additionally
the condition of the control system.

Material:

1

Rück
b

Kabeldurchführung
/ cable
gland : / exemplary picture!
Abbildung
exemplarisch!

1.2.1 Verwendete Symbole / Symbols

125LED
x 125
x 34 rot
Anzeige

Kuns
pla

Maße (L x B x H) / Dimensions (w x h x d):

125 x 125 x 36
1.2 Funktionsbeschreibung
/ Functional description

Stålkabinet
(b x h x d i mm)

HE0 80

1.3 Main SHE-button HE 080 / HE 082 / HE 085

Gewicht
/ Weight
: blå
Mulige farver:
orange,
gul, grå,

Parts of the main SHE-button:

Kurzanleitung / Brief
Instruction
• HE 080
HE 082: Plastic housing (with side hinged door)
2./ Montage
– Elektrischer Anschluss / M
RWA-Alarm Auslösung

(Dauerlicht)

LED-sign red
(permanent light)

SHE-alarm activation

according to DIN 14655 / EN 54-11 and VdS 2592.

Handansteuereinrichtung
HE 08x
Betriebsbereit (OK)
Figure
1: Connection plan HE 080
Emergency Override Switch
HE
08x
• Breaking
element
(break glass plane)

Funktionsoversigt

• HE 085: Aluminium housing (with side hinged door)
Abbildung 1: Anschlussplan HE 080
according to EN 54-11 and VdS 2592.

LED Anzeige grün
(Dauerlicht)

LED-sign green
De elektriske, manuelle udløsningsanordninger
af typen HEready
080,for
HEoperation
081, (OK)

RWA-Steuerung/

• Key

(permanent light)

HE 082, HE 085 og HE 086 anvendes som
og bi-beSammelstörung
LEDhenholdsvis
Anzeige gelb hoved-

SHE with:
Control-Unit
• Circuit board assembled

(Blinkfunktion)i henhold til DIN 18232condition OK
 LED-sign
“green” for operating
tjeningsenhed i røg- og varmeudsugningsanlæg
Montage – Elektrischer
Anschluss
/ Mounting
LED-sign yellow

OK Y M GND
 LED-sign “yellow”
for failureB1 RZ

failure

Abbild
Figure

RA

– Electrica

Komponenten der Hauptbedienstelle:

Material:

080 / HEsignalfunktion,
082: Stoßfestes Kunststoffgehäuse
Model HE-080 leveres med •enHE
integreret
som afgiver et ( mit

Drehtüre) nach DIN 14655 / EN 54-11 und VdS 2592.

Maße (L x Ved
B x H)
/ Dimensions
(w x h x d):
akustisk signal i tilfælde af alarm
og driftsforstyrrelser.
hjælp
af
• HE 085: Stoßfestes Aluminiumgehäuse (mit Drehtüre)
Kabeldurchführung
/ cable gland :
nachsignal
EN 54-11
und
VdS
2592.
mute-knappen kan det akustiske
nulstilles.
HovedbetjeningsenheGewicht / Weight :

 LED-Anzeige „grün“ für Betriebszustand OK

2. Montage – Elektrischer

Optional

27 kΩ

RückseiteOKdes Gehäuses /!

Gewinde für Kabelv

2x

connection

Control-Unit
• SHE-signal: “_ _ _SHE
_ _ _ _”
RWA-Steuerung/
• failure-signal: “__OK__
__ __” B1 RZ RA
Y M
SHE Control-Unit

RA

GND

• Signal after mute activation: all 3 minutes: “_
GND

B1 RZ

Seite/Page 1/4
RESET

1x

!

OK

2x
CLOSE

_”

RA

Datum / Date: 23.08.2016

RESET

•	Stødfast kabine i plastik og aluminium med svingdør og -

080/08

Optional

OK Y M

Optional
Schleife/Loop (+)
Reset

www.simon-rwa.de
info@simon-rwa.de

OK
Störung/Failure
Alarm

Optional

27 kΩ

Schleife/Loop (+)
Reset

Schleife/Loop (-)

KA_HE-08x_DE-EN_15
Ausgabe / Issue: 1.5/08.2016

B1 RZ

GND

The buzzer sounds intermitted different by SHE-activation and
AbbildungRWA-Steuerung/
3 / Figure 3 : Anschlussplan HE
failure.

OK Schleife/Loop (-)
Störung/Failure
27 kΩ
Alarm
Schleife/Loop (+)
Schleife/Loop (-)
Reset

ningsanlæg

1x

• RWA Signalfolge: „ _ _ _ _ _ _ _ “
• Störung Signalfolge: „ __ __ __ __ “
Anschluss
/ Mounting
– Electrical
• Signalfolge
nach Mute Betätigung
(Summer
stummschalten): alle 3 Minuten: „_
_“

 Druck-Taster RESET (Alarm Rückstellung)
 Druck-Taster MUTE (nur RWA-Steuerung/
HE-080)
 Anschlussklemmen abnehmbar mit integrierter
SHE
Control-Unit
Hebelbetätigung
 Piezosummer (nur HE-080)
OK
Störung/Failure
Alarm

•	Hoved- og bi-betjeningsenhed til aktivering af styringsenheder til røg- og varmeudsug-

125

RESET

1.3.1 Piezosummer (nur HE-080)

 LED-Anzeige „rot“ für Betriebszustand ALARM
skal der anvendes en bi-betjeningsenhed
HE-081
/ HE 086
LED: røgAbbildung 2: Anschlussplan HE 082 / HE 085
Abbildung
1: (et
Anschlussplan
HE 080
 Druck-Taster ALARM
1.3.1 Piezo
buzzer2:(only
HE-080)
Figure
1:
Connection
plan
HE
080
Figure
Connection
plan HE 082 / HE 085
og varmeudsugningsanlæg - erstatter HE-076) uden signalfunktion.

OK Y M

—

Alum
alu

ca. 0,2 kg

• Platine bestückt mit:

 LED-Anzeige
„gelb“
für Sammelstörung
Ønskes yderligere udløsningssteder
i forbindelse
med
røgudsugningen,

Manuel udløsningsanordning HE-08x

125 x 125 x 36 mm

085

CLOSE
Der Summer ertönt
beiofRWA-Auslösung
back
the housing und Störung mit unterthread for ca
schiedlichen akustischen Intervall.

• Brechbares
ElementHE-082
(Einschlagscheibe)
den fås også uden signalfunktion
i modellerne
/ HE 085 (erstatter
• Schlüssel

Schleife/Loop (+)
Reset

 Push-button RESET (Alarm reset)
80
HE 081
HE 082
HE
HE0
Push-button
MUTE
(only HE-080)
 Terminal block detachable with integrated lever actuaKunststoffgehäuse (ABS) /
tion
plastic(only
housing
(ABS)
 Piezo buzzer
HE-080)

Hauptbedienstelle
HE 080i tilfælde
/ HE 082af
/ HE
085
styringsenheder og derved1.3
aktivere
røgudsugningen
brand.
Version

HE-075).

Schleife/Loop (-)

OK
Störung/Failure
Alarm

2, prEN 12101-9 og under overholdelse(blink
af LBO.
light)Røgudsugningskontakter LED-sign “red” for operating condition ALARM
Tabelle 3 / Tabular 3 : Mechanische Eigenschaften
/ Mechanical characteristics
 Push-button ALARM
ne har til formål at tillade manuel betjening af de enkelte elektriske

1x

!

OK

2x
CLOSE

rude med nødglas i henhold til DIN 14655 / EN 54-11 og VdS 2592
OK Y

•	Hovedbetjeningsenhed med visningen OK / alarm / driftsforstyrrelse med og uden buzzer

M M GND GND B1 B1 RZ RZ RA RA

RESET

!

2x
CLOSE

HE 081

HE 080
oder / or HE 082
oder / or HE 085

1x

OK
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Tekniske data

EN-54

Røgalarm RM-3000

Varmealarm TH-4860

Tilladt spændingsområde

9 - 33 V DC

9 - 33 V DC

Plastikkabinet
hvidt

100 x 44
Ø x H i mm

100 x 58
Ø x H i mm

IP-beskyttelse

IP 43

IP 43

Funktionsoversigt
I tilfælde af brand er det af afgørende betydning, at branden opdages

27 kΩ

hurtigt og effektivt. Både i forhold til den aktive og passive redning tæller
hvert sekund. Derfor anbefales det at anvende en automatisk udløser til
røg- og varmeudsugningsanlæg. I mange anvendelsestilfælde er brugen
af denne sågar foreskrevet.

RM-3000 / TH-4860

Den optiske røgalarm RM-3000 er en del af et større sortiment af røgalarmer, som produceres i henhold til højeste tekniske standarder.

RM-3000 / TH-4860

Varmealarmen TH-4860 overvåger komplette bygningsafsnit ved hjælp af
to varmefølere. Skulle uheldet være ude, opdages branden tidligt og det
tilsluttede røg- og varmeudsugningsanlæg aktiveres automatisk med det
samme. Udløsningstemperaturen ligger på 75 °C (mulighed for andre
værdier ved forespørgsel).

De automatiske udløsningselementer er forbundet i

Røg- og varmealarmer

en række og overvåges af et modstandselement.

—
•

Gennemtestede udløsningselementer i henhold til EN 54 og VdS

•

Hvidt (RAL 9010) ABS plastikkabinet tilpasser sig loftet på optisk tiltalende vis

•

Særvarianter fås på bestilling

Styringsenhed til røg-og
varmeudsugningsanlæg
SHE control panel
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Tekniske data

Blitzlampe BI-24

Multitonesirene S-24

Tilladt spændingsområde

10 - 24 V DC

10 - 32 V DC

Strømforbrug

250 - 320 mA

42 - 102 mA

Plastikkabinet

rødt

hvidt / rødt

Alarmvisning

250 lx

92 - 105 dB

108 x 108 x 70

Ø 93 x 102

Kabinet
(b x h x d i mm)

Funktionsoversigt
Multitonesirenen af typen S-24 samt blitzlampen af typen BI-24 har til
formål at udsende en akustisk eller optisk alarm, hvis røg- og varmeudsugningsanlægget udløses.
Ved brand gør disse to hjælpere hurtigt opmærksom på nødsituationen,
hvilket gør det muligt at påbegynde evakueringen af bygningen i tide.
Anlægget egner sig dermed især til bygninger med mange mennesker,
herunder indkøbscentre, skoler eller sygehuse
Signaltonerne og lydstyrken på S-24 kan indstilles via DIP-kontakt.

Alarmvisninger optisk/akustisk
—
•	Direkte aktivering gennem røg- og varmeudsugningsanlæggets kontrolpanel ved
alarm
•

Anvendelse i kombination med risikoanalysen beskytter mod fastklemning

•

Lavt strømforbrug
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Tekniske data

Tilslutningsvisning

Trykknap
Underpudsmontage
Overflademontage

DT/UP
DT/AP/S
DT/AP/R

Nøgleafbryder
Underpudsmontage
Overflademontage

ST/UP
ST/AP/S

Eksisterende
underpudsdåse

Ø 70 mm

Funktionsoversigt
I dag kan man næppe forestille sig en moderne bygning uden kontrolleret, naturlig ventilation. Automatiserede vinduer optimerer indeklimaet
markant, uanset om de er udstyret med røgudsugningsfunktion eller ej.
De manuelle ventilationsbetjeningselementer fra Simon RWA® gør det
muligt for brugerne at tilsidesætte styringen af de automatiserede
vinduer og klapper. Uanset om man ønsker at bruge den manuelle
funktion dagligt eller blot i forbindelse med indkøring af nyt personale,
udmærker disse betjeningselementer sig ved at forbinde menneske og
maskine på brugervenlig vis.
Trykknapperne og nøgleafbryderne forbindes direkte med ventilatorindgangen på styringsenheden og styrer en eller flere ventilatorgrupper via
kommandoerne OPEN / CLOSE og STOP.
Flad kontakt af plastik til underpudsmontage: DT/AP/R

Manuelle ventilatorbetjeningselementer
—

•	Trykknap i varianterne underpudsmontage og overflademontage til OPEN /
CLOSE / STOP kommandoer
•	Nøgleafbryder i varianterne underpudsmontage og overflademontage med og uden
profilhalvcylinder
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Tilslutningsvisning

Driftsspænding

20 - 30 V DC

Strømforbrug i stand
by
WS-890

70 mA

Beskyttelsesklasse

IP 65

Kontaktbelastning
Potentialefri

30 V / 1 A

kabinet ABS lysegråt
(B x H x D i mm)

WTS-892: 190 x 100 x 150
WS-890: 190 x 80 x 62

Funktionsoversigt

Vind - og/eller regnsensorerne med integreret analyseelektronik og
indbygget tidsforsinkelse er udviklet til brug sammen med kontrol-

WTS-892

paneler til røg- og varmeudsugningsanlæg samt ventilatorer fra
SafeLight a/s. Disse forhindrer vinduerne i at forblive åbne i tilfælde
af for stærk vind og/eller regn.
Via et anemomenter måles vindstyrken, hvorefter resultatet
videresendes til den integrerede analyseelektronik. Denne
måler den aktuelle værdi og sammenligner den med den
forhåndsindstillede grænseværdi. Ved overskridelse udløses
en alarm, der aktiverer den elektriske styringsanordning ved
af afgive kommandoen "LUK".

Vind- og regnsensor

tilfælde af regnvejr afgives der desuden besked til den
tilsluttede styringsenhed, som aktiverer kommandoen
"LUK". Den komplette analyseelektronik er integreret i
sensoren.

—
•

Regnsensoren er udstyret med en opvarmet sensorplade. I

Vindstyrkens grænseværdi ligger på mellem 1 - 12 Beaufort

Vindsensoren kan indstilles fra mild brise til orkan

•	Regnsensoren er udstyret med gennemtestede guld-kontakter for pålidelig alarmfunktion
•	Efter aktivering følger en 15 minutter lang konstant LUK-kommando, dette for af aflaste
styringsenheden i tilfælde af omskifteligt vejr

og kan frit indstilles (fabriksindstillingen er 4 Bft.). Med
henblik på konstant lukning i tilfælde af længere tid mellem
vindstødene, kan der indstilles en aktiveringsforsinkelse på
op til 24 sekunder (fabriksindstillingen er 6 sekunder).
Vind- regnsensoren er udstyret med en potentialfri kontakt
til værdianalyse direkte på stedet. Sensoren kan både
monteres på en mast eller direkte på en mur.
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Tilslutningsvisning

Driftsspænding

20 - 30 V DC

Strømforbrug i stand
by

70 mA

Beskyttelsesklasse

IP 65

Kontaktbelastning

30 V / 1 A

kabinet ABS lysegråt
(B x H x D i mm)

WTS-892: 190 x 100 x 150
WS-890: 190 x 80 x 62

Funktionsoversigt

TH rumtermostat-regulatorerne fra Simon RWA® er topunktsregulatorer, der ved hjælp af den indbyggede skiftekontakt
skifter ved den forhåndsindstillede grænseværdi. Det udsendte signal analyseres af røg- og varmeudsugningsanlægget eller ventilatorkontrolpanelet med henblik på at styre de
tilsluttede motorer til den kontrollerede, naturlige ventilation.
Rumhygrostaten HYG baserer sig på samme skifterteknik
som kontrolpanelet. Analysen af grænsepunktet sker via et
vævet plastikbånd med hygroskopiske egenskaber.
Begge systemer udsender et konstant signal. Hvis det
tilsluttede kontrolpanel kun er udstyret med en enkelt

Hygro- og termostat

ventilatorkontaktindgang, og man ønsker at anvende et
manuelt betjeningselement sideløbende, kan der tilføjes et
forankoblet THM-100 / 200 modul til kontrolpanelet. THM
modulet forvandler det konstante signal fra hygro- eller
termostaten til et impulssignal. Dermed kan begge ud-

—

løsningsanordninger anvende den samme indgang.

•

Grænsetemperaturen kan frit indstilles ved termostater af typen TH

•

Hygrostat til måling af luftfugtigheden

•

Kan kombineres med yderligere betjeningselementer i bygningen

DT/UP || ST/UP

THM-200

THM-100 / 200 modul til omstilling af konstant signal til impulssignal
Styring
Control Panel
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