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Forbindelse

Ikke-brændbare ventilationskanaler •

brændbare ventilationskanaler •

ene side med ventilationskanalen / ene side med beskyttelsesgitteret•/•

uden ventilationskanaler med tosidet beskyttelse  
grill som “Ü - FK“

•

Stive vægge og lofter

i/på  5 /fjernbetjening fra  6 •/•/•

flange til flange •

delvis mortaring •

tør installation  2 •

Letvægtsvægge (�eksible vægge)

i/fjern fra 5 •
flange til flange •
fleksible vægge med almindeligt bedømmelsesattest •
standardvægge iht. DIN 4102-4, tabel 48 •
fleksible vægge med metalpinde klædt på begge sider •
fleksible vægge med metalpinde klædt på den ene side 
(akselvægge) 1/3 •

brandvæggene og sikkerhedsafskærmningen 
vægge 1/3 valgfri afhængig af vægproducent •

fleksible vægge uden metalknopper med beklædning lavet 
af pladematerialer 1/3 •

efterfølgende installation i fleksible vægge 1 •
glidende loftforbindelse direkte nedenunder
stive lofter

 
 4 •1 Installation underramme ER1 påkrævet

2 Installation underramme ER2 påkrævet
(FK90 kort længde 355 mm)

3 Installation underramme ER3 påkrævet
(FK90 kort længde355 mm)

4 Installation underramme ER4 påkrævet
5 Monteringsramme AR1 påkrævet
6 Monteringsramme AR2 påkrævet

Applikationer

  Alle dimensioner leveres trin på 5 mm fra 200 x 200 mm til  
1500 x 800 mm mm samt speciel dimension 1000 x 1000 mm.  

  Længder 400 mm, 500 mm, 355 mm (medinstallationsunder--
ramme), 346 mm (med monteringsramme)

  Erklæring om ydeevne CPR/FK90/001

  Klassifikation EI 30/60/90/120 (v e - ho, i↔o) S C10000

  Installering fjernt fra vægge l 

 Opfylder hygiejnekravene i henhold til VDI 6022-1,  
VDI 3803, DIN 1946-4 and DIN EN 13779

  Fejlsikret, udskifteligt spjældblad af slibesikker, høj
Temperaturbestandigt calciumsilicat med galvaniseret metalramme

  af galvaniseret stål, lækage tæthed klasse C
i henhold til EN 1751

  Tilgængelig også: Design til luftoverførsler (Ü-FK), kommerciel
køkkener (FK90-Køkken) og trækonstruktioner (FK90-Wood), 
såvel som i 120 minutter brandmodstandsperiode (Series FK120)

 Miljøproduktdeklaration (EPD)

  Plug - and-Play i kombination med BS2-kommunikation 
system „W-Net“  www.airzone.dk

Funktioner

Hvad kan den vedligeholdelsesfri FK90 
brandspjæld Unik universel installation: i,
på og fjernt fra  vægge FK92 serien har 
en brandmodstandsperiode på op til 
90 minutter,
FK120 i op til 120 minutter. Kombinatinen
af den vedligeholdelsesfrie brandspjæld 
og BS2 kommunikationssystem "W-Net" 
giver mange fordele ved planlægning, 
installation og drift.

9KDCZC

FK90 Brandspjæld, Serie FK92



  Diameter fra DN 100 til DN 800 mm

  Erklæring om ydeevne CPR/FR90/002

  Klassifikation EI 30/60/90 (v e - ho, i↔o) S C10000 

  galvaniseret stålplade, lækkethed klasse C 
i henhold til EN 1751 

  Fejlfrit, udskifteligt spjældblad af slibesikker,
højtemperaturbestandigt calciumsilicat

 Opfylder hygiejnekravene i henhold til VDI 6022-1, VDI 
3803, DIN 1946-4 og DIN EN 13779

 Også tilgængelig: Design til luftoverførsler (Ü-FR) og
trækonstruktioner (FR90-Wood)

 Miljøproduktdeklaration  (EPD)

  Plug-and-Play i kombination med BS2-kommunikationen 
system „W-Net“  www.airzone.dk

1 Monteringsramme AE påkrævet
2 Installation underramme RE påkrævet
3 Installation underramme RR kræves

4 Installation underramme ER6 påkrævet
5 Installation underramme RV kræves

Stive vægge og lofter

i/på  1/ fjernbetjening fra 5 •/•/•

flere installationer  2 •

delvis mortaring •

tør installation  2, 3 •

Letvægtsvægge (fleksible vægge)

i/på  1/ fjernbetjening fra  5 •/•/•

flere installationer  3 •

fleksible vægge med almindeligt bedømmelsesattest •

standardvægge iht. DIN 4102-4, tabel 48 •

fleksible vægge med metalpinde klædt på begge sider •

fleksible vægge med metalpinde klædt på den ene side 
(akselvægge) 2 •

brandvægge og sikkerhedsvægge  3 •

fleksible vægge uden metalknopper med beklædning lavet 
af pladematerialer 3/4 •

efterfølgende installation i fleksible vægge  3/4 •

Glidende loftforbindelse direkte nedenunder  
stive lofter  5 •

Forbindelse

Ikke-brændbare ventilationskanaler •

brændbare ventilationskanaler •

ene side med ventilationskanalen/ene side med beskyttelsesgitteret •/•

uden ventilationskanaler med tosidet beskyttelse
grill som „Ü - FR“

•

Applikationer

Funktioner

ZNS6AX

V edligeholdelsesfri FR90 brandspjæld, 
serie FR92, i overensstemmelse med 
europæisk produktstandard
EN 15650, bære CE-mærket og er
egnet til en brandmodstandsperiode på 
30/60/90 minutter. Planlægningen 
gøres meget lettere takket være
universel installation: i, på og fjernt fra stiv
vægge og lofter, FR90 brandspjældet
er let integreret i BS2 kommunikation
system "W-Net".

FR90 Brandspjæld, Series FR92

www.airzone.dk //  03
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Cable length per sub-network up to 3200 m

Cable length up to 3200 m with 32 modules

Cable length up to 100 m Cable length up to 100 m between modules

Cable length up to 100 m Cable length up to 100 m between modules
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Motor module
BS2-MO-01

Subnet controller
BS2-SC-01

Central control unit
BS2-ZB-01

Gateways
BS2-GW 

OPC-Server
BS2-OPC-01

Motor module
BS2-MO-02

Motor module
BS2-MO-03

IO-module
BS2-IO-01

Dine fordele

Hvad betyder netværk?
Bygninger med ventilation og klimaanlæg kræver brand
spjæld af sikkerhedsmæssige årsager. I tilfælde af brand skal 
de lukke automatisk for at forhindre brand og røg fra at sprede 
sig igennem ventilationskanaler. BS2-kommunikationen "W-Net" 
-systemet giver en højere niveau til autonom drift af
komponenter. Dette åbner mange muligheder for daglig drift.
I kombination med vores vedligeholdelsesfrie brandspjæld, 
funktionelle test kan udføres inden for få minutter, fjernstyret og 
tidsstyret.
Testresultaterne registreres permanent af systemet. 

Udgivelsesgrupper er også nemme at oprette via den 
forudprogrammerede software. Specificerede komponenter som 
brandspjæld, volumenstrøm controllere og ventilatorer aktiveres 
selektivt afhængigt af scenarie.

www.airzone.dk  

En EPD (Environmental Product Declaration) er en Type 3-erklæring
der beskriver energi- og ressourceforbruget samt
emissioner i miljøet i hele byggeriets livscyklus
produkt, fra udvinding af råmaterialer til genbrug.
Byggevirksomhedsforskrifterne kræver, at der anvendes bygninger
på en bæredygtig måde. EPD'er bør tages i betragtning
når man vurderer byggevarer, der anvendes i bæredygtige 
bygninger og for den økologiske vurdering af bygningen selv, for 
eksempel i sin certificering. En EPD er egnet til den økologiske 
vurdering kræves ved at opbygge certificeringssystemer som 
DGNB (tysk Sustainable Building Council), LEED (Ledelse i Energi 
og Miljø Design) eller BNB (Assessment System for Sustainable
Bygning - Forbundsministeriet for Miljø, Naturbeskyttelse,
Bygning og nuklear sikkerhed (BMUB)).

Hvad er EPD?Hvorfor vedligeholdelsesfri? 
Alle de mekaniske komponenter i vores brandspjæld er helt 
lukket. Der er ingen udsatte drevforbindelser eller 
frigivelsesmekanismer, så brandspjældene er permanent 
beskyttet mod forurening og permanent smurt. Ingen rengøring 
eller smøring er påkrævet at holde dem i funktion.
Det vedlagte design forbedrer også de hygiejniske egenskaber. 
For eksempel, luftstrømmen bliver ikke forurenet med
smøremiddel fra drivmekanismen og samtidig
tid, ingen snavspartikler kan komme ind. Den specielle saks-
type aktuator, som låser spjældbladet i
Den åbne eller lukkede position betyder, at der ikke er nogen
iført dele enten.
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"Plug n Play"

  Standard data linjer anvendes. De
kan være op til 100 m lang mellem
moduler. Op til 32 moduler kan
installeres som et undernet med op 
til3.200 m af kabellængden.

  Ikke-berørte enheder (hvilebus
drift) fortsætter med at operere i
tilfælde af åbne kredsløb og 
andre fejl.

 Moduler og subnet controllere
er forbundet til 230 V vekselstrøm
spænding. Problemer med 
spændingsfald langs linjerne er 
udelukket.

  Spjældene modtager deres
24 V DC driftsspænding fra
motor moduler, så alle brandspjæld
kan åbnes samtidigt.

 Moduler og deres enheder er 
automatiskbehandlet.

 Motormoduler måler og opbevarer
cyklustider og elektriske strømme.
timeændringer på grund af slid 
eller kontaminering vises.

  Funktionskontrol kan startes
manuelt eller automatisk.
kan erstatte funktionelle tests på stedet 
sammen med vedligeholdelsesfri 
brandspjæld.

Fordele ved et overblik
Netværk din brandbeskyttelse mens du 
minimerer udgifter til installation og testning 
på samme tid. BS2 kommunikation system 
til brandspjæld, W-Net, tilbyder dig den 
ideelle løsning.
Det klare, modulære design gør det nemt
installation, takket være plug-in komponenter
til tilslutning til 230 V forsyning.
Motormoduler giver den tilsluttede 
brandspjæld med 24 V DC driftsspænding,
således at risikoen for problemer undgås
med spændingsfald langs linjen. Alle
Moduler adresseres automatisk under
idriftsættelse.

Denne plug-and-play-løsning letter 
planlægningen og koordinering af værker.

Central og vedligeholdelsesfri

Den centrale styreenhed giver et overblik
af alle dine brandspjæld til enhver tid. S
ubnetcontrollere, der er forbundet med den 
centrale kontrol enhed via Ethernet, styre, 

regulere og overvåge datakommunikationen for 
den tilsluttede moduler og feed status data tilbage 
til den centrale styreenhed. Dataoverførsel mellem 
modulerne er via CAN-BUS datakommunikation 
til hvilke standard datalinjer anvendes. I
tilfælde af modul eller linje uregelmæssigheder 
(f.eks. afbrud eller kortslutning), vil systemet Fortsæt 
i resten BUS operation, hvilket giverekstra 
pålidelighed og muliggør nøjagtige fejl lokalisering. 
Systemet automatisk skifter tilbage til normal drift 
efter kortvarige fejl eller fejlfinding.
I forbindelse med vedligeholdelsesfri brandspjæld, 
alle krav til fjernbetjening drift er således opfyldt.

Udformet og designet til gavn for dig

Let at installere, nem at betjene: BS2 
kommunikationssystem betaler sig fra dag et. 
Udnytt disse brandbeskyttelsesfordele i
dine projekter. Vi ville være glade for at 
rådgive du.

Så sikkert som det kommer.

www.airzone.dk //  05
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 BS2-ZB-01 central control unit  BS2-SC-01 subnet controller

 BS2-MO-01, -02, -03 motor modules  BS2-IO-01 IO modules

Bestående af en 15,6 "multi-touch glas skærm med forudinstalleret
BS2-SW-1 software.

  Parametrise og fjernstyring af de tilsluttede moduler
  Visning af operationelle og diagnostiske data

  Kontroller, reguler og overvåge CAN-BUS datakommunikation

  Find og adresser tilsluttede moduler

  Identificer fejl og indleder hvile BUS-drift

Tilslutning af op til otte eksterne sensorer og aktuatorer. Modulerne
kan bruges til tilslutninger, sende alarm meddelelser.

 
 Integrering af eksterne komponenter i sekventielle kredsløb

Til tilslutning af op til to brandspjæld med 24 V DC fjeder retur
aktuator og integrerede grænseafbrydere, termisk-elektrisk tripping
 Overvåg og tilslut de tilsluttede brandspjæld

 Udfør parametrisk sekventiel omskiftning

Integration af elektroniske volumenstrøm controllere som ekstra
beskyttelse mod koldrøgstransmission
  Læs ud og modificer alle controllers driftsparametre ved hjælp af
kommunikationsløsningens centrale display

Integration af tredjepart, automatisk udløsende alarm sendere i
W-Net.
  Enkel integrering i trigger grupper til styring af yderligere
komponenter som brandspjæld

Forbindelse til et højere styringssystem. Aktiverer
overvågning og kontrol af systemkomponenter fra en central kontrol
station.

  Support af BACnet, Modbus, LON og KNX protokollerne

Sikker og enkel integration af brandspjæld til kommercielle køkkener

 Automatiske funktionelle test for at sikre funktionalitet

  Enkel kabling på grund af nyt modul med integrerede forbindelser

Systemkomponenter.

NEW BS2-VR-01 volume flow controller module NEW BS2-FKKUE-01

NEW BS2-BZ-01 FACP module NEW BS2-GW gateways

Initialisering og drift af op til fire undernet med op til 32 moduler.
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Praktisk og konventionelle -
installationsunderrammer til brandspjæld

Installationsunderrammer til vedligeholdelsesfri FK90 brandspjæld

ER2
i stive vægge og lofter for FK90 i 355 mm
kort længde som indsætningsdesign

Fabriksmonteret eller tilgængelig separat

AR1
til montering på stive vægge og på eller
under stive lofter for FK90 i 346 mm 
kort længde

fabriksmonteret

AR2
til installation fjernet fra
vægge med beklædning på begge sider 
og stive vægge og lofter

fabriksmonteret

ER3
vægge med beklædning på begge
sider og med og uden
metallægter; for FK90 i
355 mm kort længde | 

 

Fabriksmonteret eller tilgængelig separat

ER1
til montering vægge med
beklædning på begge sider og vægge
med og uden metallægter

Fabriksmonteret eller tilgængelig separat

ER4
til loft forbindelse
installeret i metallægte vægge med 
beklædning på begge sider

fabriksmonteret

  Klare definition af entreprenør 
grænseflader og optimal koordinering 
mellem entreprenører

  Rigtig fleksibel installation og tilrette- 
læggelse af vellykket godkendelse
gennem installationsunderrammer

  Separat levering mulig uafhængig
af brandspjæld

 

 

Minimering af omkostninger ved 
kort installation gange

Fordele

www.airzone.dk //  07
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Installationsunderrammer til vedligeholdelsesfri FR90 brandspjæld

RE 
til våd og tør installation i stive vægge
og lofter og til tør installation i metal 
vægge med beklædning på begge sider

Fabriksmonteret eller tilgængelig separat

RV
til tilslutning til ventilationskanaler med brand 
modstandsperiode. Installation fjernbetjening 
fra stive vægge og lofter og metal stud
vægge.

Fabriksmonteret eller tilgængelig separat

ER6
til glidende loftforbindelse at være
installeret i metal vægge med beklædning 
på begge sider 
fabriksmonteret

RR 
til våd og tør installation i stive vægge
og lofter og til tør installation i
metal  vægge med beklædning på 
begge sider

Fabriksmonteret eller tilgængelig separat

AE
til montering på stive vægge og lofter, 
vægge med og uden metalstuds

Fabriksmonteret eller tilgængelig separat
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AirZone
Thrigesvej 23
DK-7430 Ikast
T: +45 28 29 03 67
mail@airzone.dk
www.airzone.dk

Brandsikring


