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Generelle oplysninger
Om denne vejledning
Denne betjenings- og montagevejledning gør det muligt
for betjenings- eller servicepersonale at installere
TROX-produktet beskrevet nedenfor korrekt og
anvende det sikkert og effektivt.
Denne betjenings- og montagevejledning er beregnet til
brug af montage- og installationsfirmaer, interne tekni-
kere, teknisk personale, instruerede personer og kvalifi-
cerede elektrikere eller klimaanlægsteknikere.
Det er vigtigt, at disse personer læser og forstår denne
vejledning fuldt ud, inden arbejdet påbegyndes. Den
grundlæggende forudsætning for sikkert arbejde er at
overholde sikkerhedsanvisningerne og alle instruktioner
i denne vejledning.
De lokale lovgivninger omkring sikkerhed og sundhed
på arbejdspladsen, og de generelle sikkerhedsforskrifter
gælder også.
Denne vejledning skal gives til systemejeren, når
systemet overdrages. Systemejeren skal inkludere vej-
ledningen i systemdokumentationen. Vejledningen skal
opbevares på et sted, der er tilgængeligt hele tiden.
Illustrationer i denne manual er hovedsagelig til oriente-
ring og kan variere fra det faktiske design.

Ophavsret
Dette dokument, herunder alle illustrationer, er beskyttet
af ophavsret og vedrører kun det tilhørende produkt.
Enhver brug uden vores samtykke kan være en kræn-
kelse af ophavsret, og overtræderen hæfter for eventu-
elle skader.
Dette gælder især for:
 Udgivelse af indhold
 Kopiering af indhold
 Oversættelse af indhold
 Mikrokopiering af indhold
 Lagring af indhold i elektroniske systemer og redige-

ring af det

TROX Teknisk Service
For at sikre, at din anmodning behandles hurtigst muligt,
skal du have følgende oplysninger klar:
 Produktnavn
 TROX-bestillingsnummer
 Leveringsdato
 Kort beskrivelse af fejlen

Online www.trox.dk

Telefon +49 2845 202-400

Ansvarsbegrænsning
Oplysningerne i denne manual er udarbejdet med hen-
visning til gældende standarder og retningslinjer, den
nyeste teknologi og vores ekspertise og mange års erfa-
ring.
Producenten påtager sig intet ansvar for skader, der
skyldes:
 Manglende overholdelse af denne manual
 Ukorrekt brug
 Drift eller håndtering af utrænede personer
 Uautoriserede ændringer
 Tekniske ændringer
 Brug af ikke-godkendte reservedele
Det faktiske leveringsomfang kan afvige fra oplysnin-
gerne i denne manual for skræddersyede konstrukti-
oner, yderligere ordreindstillinger eller som et resultat af
nylige tekniske ændringer.
De forpligtelser, der er aftalt i ordren, de generelle vilkår
og betingelser, producentens leveringsbetingelser og de
lovbestemmelser, der gælder på tidspunktet for kontrak-
tens underskrift, er gældende.
Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.

Garantikrav
Bestemmelserne i de respektive generelle leveringsbe-
tingelser gælder garantikravene. For ordrer afgivet hos
TROX GmbH er bestemmelserne i afsnit "Vl. Garanti-
krav for TROX GmbH's leveringbetingelser, kan ses på
www.trox.dk

Generelle oplysninger
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Sikkerhedsanvisninger
Symboler bruges i denne vejledning til at advare læsere
mod områder med potentiel fare. Signalord udtrykker
graden af fare.
Overhold alle sikkerhedsanvisninger og fortsæt omhyg-
geligt for at undgå ulykker, skader og materielle skader.

 FARE!
Overhængende farlig situation, som hvis den ikke
undgås, vil resultere i død eller alvorlig skade.

 ADVARSEL!
Potentielt farlig situation, som hvis den ikke undgås,
kan resultere i død eller alvorlig skade.

 FORSIGTIG!
Potentielt farlig situation, som hvis den ikke undgås,
kan medføre mindre eller moderat skade.

 BEMÆRK!
Potentielt farlig situation, som hvis den ikke undgås,
kan medføre skade på ejendommen.

 MILJØ!
Fare for miljøforurening.

Tips og anbefalinger

Nyttige tips og anbefalinger samt information
omkring effektiv og fejlfri drift.

Sikkerhedsanvisninger som del af instruktionerne
Sikkerhedsanvisninger kan referere til individuelle
instruktioner. I dette tilfælde vil sikkerhedsanvisninger
være inkluderet i instruktionerne og derfor er det lettere
at følge instruktionerne. Ovenstående signalord vil blive
brugt.
Eksempel:
1. løsne skruen.
2.

 FORSIGTIG!
Fare for fastklemning af fingre, når låget
lukkes.

Vær forsigtig, når du lukker låget.
3. Stram skruen.

Specifikke sikkerhedsanvisninger
Følgende symboler anvendes i sikkerhedsanvisninger
for at gøre dig opmærksom på specifikke farer:

Advarselstegn Fareart

Advarsel om et farligt
sted.

Generelle oplysninger
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1 Sikkerhed
1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger
Skarpe kanter, skarpe hjørner og tynde metalplade-
deler

 FORSIGTIG!
Fare for skade fra skarpe kanter, skarpe hjørner
og tynde metalplader!
Skarpe kanter, skarpe hjørner og tynde metalplader
kan forårsage snitsår eller skrammer.
– Vær forsigtig, når du udfører arbejdet.
– Bær beskyttelseshandsker, sikkerhedssko og

hjelm.

Elektrisk spænding

 FARE!
Fare for elektrisk stød! Rør ikke ved nogen spæn-
dingsførende komponenter! Elektrisk udstyr bærer
en farlig elektrisk spænding.
– Kun kvalificerede elektrikere må arbejde på det

elektriske system.
– Sluk for strømforsyningen, inden du arbejder på

elektrisk udstyr.

1.2 Anvendelse
 Røgkontrolspjæld type EK-JS anvendes i røg- og

varmeudsugningssystemer til at fjerne røg og
varme. EK-JS røgkontrolspjæld kan anvendes
sammen med følgende systemer:
– i trykdifferentialsystemer
– mekaniske (dvs. drevne) røgudsugningsanlæg
– naturlige røg- og varmeudsugningsanlæg
– varmeudsugningsanlæg

 Til brug i enkelte sektioner til forhøjede driftstempe-
raturer op til 600  C.

 Automatisk udløsning tilladt.
 Egnet til brug i kombinerede systemer (kombinati-

onsspjæld) til ventilation.
 Egnet til begrænsning af udsugningsluftstrømmen
 Røgkontrolspjældene må kun anvendes i overens-

stemmelse med ydeevnedeklarationen (DoP) og
disse monterings- og betjeningsvejledninger.

 Det er ikke tilladt at ændre på røgkontrolspjældet
eller bruge reservedele, der ikke er godkendt af
TROX.

Ukorrekt brug

 ADVARSEL!
Fare på grund af ukorrekt brug!
Forkert brug af røgkontrolspjældet kan medføre far-
lige situationer.
Brug aldrig røgkontrolspjældet:
– i områder med potentielt eksplosive atmosfærer
– udendørs uden tilstrækkelig beskyttelse mod

vejrpåvirkninger og uden for temperaturgræn-
serne

– i atmosfærer hvor kemiske reaktioner, hvad
enten de er planlagte eller ikke planlagte, kan
forårsage skader på røgkontrolspjældet eller føre
til korrosion

1.3 Kvalificeret personale

 ADVARSEL!
Fare for skade på grund af utilstrækkeligt kvalifi-
cerede personer!
Forkert brug kan medføre betydelig kvæstelse eller
skade på ejendommen.
– Kun specialiseret personale må udføre arbejdet.

Følgende grader af kvalifikation kræves for det arbejde,
der er beskrevet i betjeningsvejledningen:
Skilled qualified electrician
Fagkvalificerede elektrikere er personer med tilstræk-
kelig faglig eller teknisk uddannelse, viden og faktisk
erfaring, der gør dem i stand til at arbejde på elektriske
systemer, forstå eventuelle risici forbundet med det
pågældende arbejde og genkende og undgå eventuelle
risici.

Specialiseret personale
Specialister er personer, der har tilstrækkelig faglig eller
teknisk uddannelse, viden og faktisk erfaring til at gøre
det muligt for dem at udføre deres tildelte opgaver,
forstå enhver potentiel fare forbundet med det arbejde,
der overvejes, og genkende og undgå eventuelle risici.

Sikkerhed
Kvalificeret personale  

 Røgkontrolspjæld EK-JS6



2 Tekniske data
2.1 Generelle data
Nominelle størrelser B Ï  H 100 × 100 – 1250 × 2560 mm

Længde af kabinet 200 mm

Strømningshastighedsområde ved maksimal
hastighed på overfladen 10 m/s

fra 360 m³/t til 115.200 m³/t

fra 100 l/s til 32.000 l/s

Trykdifferensområde Trykniveau 3, –1500 til 500 Pa

Driftstemperatur -30 °C...50 °C temperaturen bør ikke falde under dugpunktet

Tilstrømningshastighed
med ensartet op- og nedstrømning

 ≤ 12 m/s, dimensionsområde Ä tabel på side  9
 ≤ 20 m/s, dimensionsområde Ä tabel på side  10

Bemærk: Teknisk afklaring med TROX er påkrævet for
nogle størrelser.

Lækage i lukket spjæld EN 1751, klasse 2
Nominel størrelse B Ï H ≥ 840 x 480: Klasse 3

Lækage i kabinettet EN 1751, klasse B
Nominel størrelse B Ï H ≥ 840 x 480: Klasse C

EC-overensstemmelse  EU Byggevareforordningen nr. 305/2011
 EN 12101-8 – Røg- og varmeudsugningssystemer -

Røgkontrolspjæld
 EN 1366-10 – Prøvning af installationers brandmod-

standsevne – Røgkontrolspjæld
 EN 13501-4 – Brandklassifikation af byggevarer og byg-

ningsdele - Brandmodstandsprøvning af komponenter til
røgkontrol

 EN 1751 – Ventilation i bygninger - Luftterminaludstyr

Ydeevnedeklaration DoP / EK-JS / 001

Tekniske data
Generelle data  
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Typeskilt

Fig. 1: Typeskilt til røgkontrolspjæld (eksempel)

1 Bemærkninger om overholdelse af brugsanvis-
ningen

2 Ordrenummer
3 Ordre kode
4 Hjemmeside, hvorfra verifikationsdokumenterne kan

downloades
5 CE-mærke
6 De sidste to cifre i det år, hvor CE-mærkningen blev

anbragt
7 Produktionsår
8 Producentens adresse

9 Bemyndiget organ
10 Lovpligtige egenskaber; brandmodstandsklassen

afhænger af anvendelsen og kan variere Ä  5.1  
»Installationssituationer« på side  15

11 Type
12 Ydeevnedeklarationens nr.
13 Nummer på den europæiske standard og år for

dens offentliggørelse
14 QR-kode til at hente dokumentationen
15 Produktets identifikationsnummer

Tekniske data
Generelle data 

 Røgkontrolspjæld EK-JS8



Aktuator afhængigt af størrelsen af røgkontrolspjældet ved 12 m/s
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 = 15 Nm BEN, = 25 Nm BEE,  = 40 Nm BE,  = teknisk afklaring med TROX er påkrævet

Tekniske data
Generelle data 
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Aktuator afhængigt af størrelsen af røgkontrolspjældet ved 20 m/s
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Tekniske data
Generelle data 
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2.2 Dimensioner og vægt

Fig. 2: EK-JS dimensionstegning

Installationsside
Betjeningsside

B Bredde
H Højde

B x H = nominel størrelse = areal udsat for luft-
strømmen

① Hold området frit, så der er adgang til aktua-
toren

➁ Fastgørelsesmulighed for kontrolmodul,
Fastgørelse med selvskærende skruer Æ 4,2 x
9,5 mm (skal leveres af andre)

Tekniske data
Dimensioner og vægt  
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Dimensioner [mm] og totalvægt inklusiv aktuator [kg]
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125 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15

150 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15

165 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16

320   11 12 13 13 14 15 15 16 17 17 18 19 19 20 21 21 22 23 23 24 25 25

480   13 14 15 16 16 17 18 19 19 20 21 22 22 23 24 25 26 26 27 28 29 29

640   16 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 32 32 33

800   18 19 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 36 37

960   20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42

1120   22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46

1280   24 25 27 28 29 30 32 33 34 35 37 38 39 41 42 43 44 46 47 48 49 51

1440   26 28 29 30 32 33 34 36 37 39 40 41 43 44 45 47 48 50 51 52 54 55

1600   28 30 31 33 34 36 37 39 40 42 43 45 46 48 49 51 52 54 55 57 58 59

1760   31 32 34 35 37 39 40 42 43 45 47 48 50 51 53 54 56 58 59 62 64 66

1920   33 35 36 38 40 41 43 45 47 48 50 52 53 55 57 58 62 63 65 67 68 70

2080   35 37 39 41 42 44 46 48 50 51 53 55 57 58 62 64 65 67 69 71 73 74

2240   37 39 41 43 45 47 49 51 53 54 56 60 62 64 66 67 69 71 73 75 77 79

2400   40 42 44 46 48 50 52 54 56 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83

2560   42 44 46 48 50 52 54 57 60 62 65 67 69 71 73 75 77 79 81 84 86 88

Tekniske data
Dimensioner og vægt 
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3 Transport og opbevaring
Kontrol ved levering
Ved modtagelse skal du straks kontrollere de leverede
varer for transportskader og komplethed. I tilfælde af
eventuelle skader eller en ufuldstændig forsendelse skal
du kontakte fragtmanden og din leverandør med det
samme.
En komplet forsendelse inkluderer:
 Røgkontrolspjæld

– Evt. påbygningsdele/tilbehør
 Installations- og betjeningsvejledning (en pr. forsen-

delse)

 Fastgørelses- og installationsmateriale

Fastgørelses- og installationsmateriale er ikke en del
af leveringspakken (medmindre andet er angivet),
men skal leveres af andre; det skal være egnet til
den pågældende installationssituation.

Transport på byggepladsen
Hvis det er muligt, skal du bringe produktet i transpor-
temballagen op til installationsstedet.

Leje
Ved midlertidig opbevaring skal du være opmærksom
på:
 Fjern eventuel plastindpakning.
 Beskyt produktet mod støv og kontaminering.
 Opbevar produktet på et tørt sted og væk fra direkte

sollys.
 Udsæt ikke enheden for vejrpåvirkninger (ikke

engang i emballagen).
 Opbevaringstemperatur: -30 °C til 50 °C, uden kon-

densering.

Emballage
Bortskaf emballagemateriale korrekt

Transport og opbevaring
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4 Dele og funktion
4.1 Oversigt

Fig. 3: Røgkontrolspjæld EK-JS

1 Indkapsling
2 Dæksel til kobling (opskåret)
3 Tilkobling
4 Aktuator
5 Typeskilt
6 Sideforsegling
7 Spjældblade
8 Profileret forsegling af spjældblad

4.2 Funktionsbeskrivelse
Røgkontrolspjæld i EK-JS-serien anvendes i røgkontrol-
systemer og bruges dels til at fjerne røggasser og var-
meenergi og dels til at lade frisk luft strømme ind i det
område, der skal holdes røgfrit.
EK-JS anvendes i trykventilationssystemer til at holde
røg ude af
 sikkerhedstrappeopgange og deres forrum
 Brandvæsenets elevatorskakte
 Flugttunneler
EK-JS er beregnet til brug i enkelte sektioner.
Det er tilladt at anvende det i kombinerede ventilations-/
røgudsugningsanlæg som et kombinationsspjæld til
røgudsugning og til begrænsning af udsugningsluft-
strømmen.
Regelmæssig vedligeholdelse af røgkontrolspjældet er
påkrævet for at sikre dets funktionssikkerhed Ä  9  
»Vedligeholdelse« på side  49 .

Røgudsugning

Fig. 4: Røgudsugningsanlæg

① EK-JZ eller EK2-EU i en massiv skaktvæg
② EK-JZ eller EK2-EU i en massiv væg og en kanal
③ EK-JZ eller EK2 på en massiv skaktvæg
④ EK-JZ eller EK2-EU på en lodret røgudsugnings-

kanal (skakt)
⑤ EK-JZ eller EK2-EU på en vandret røgudsugnings-

kanal
⑥ EK-JS i en vandret røgudsugningskanal
⑦ EK-JS for enden af en vandret røgudsugningskanal
⑧ EK-JS, EK-JZ eller EK2-EU som ekstra indgang til

tilluft
⑨ Afdækningsriste
Røgkontrolspjæld er helt lukkede under normal drift. I
røgudsugningstilstand åbnes røgkontrolspjældene i det
berørte brandrum for at udsuge røg fra rummet. Alle
andre røgkontrolspjæld er fortsat lukkede.
I tilfælde af brand åbnes også røgkontrolspjæld, der
anvendes som ekstra indgange til tilluft i det berørte
brandrum, så røgen kan fjernes. For at sikre, at der
dannes et lag, der er næsten røgfrit, bør røgkontrol-
spjæld, der anvendes, som ekstra indgange til tilluft,
installeres tæt på jorden.
Styresignalet til aktuatoren kan komme fra en røgde-
tektor i kanalen eller fra det centrale brandalarmsystem.
Ved at anvende kabler med specifik kredsløbsintegritet
for forsyningsspændingen sikres det, at aktuatoren også
i tilfælde af brand er forsynet med spænding, og at dens
funktion og kommunikation dermed opretholdes.

Tilluft og røgudsugning i ventilationssystemer
Når det er godkendt af bygningsmyndigheder eller auto-
riserede organer, kan røgudsugnings- og tilluftsanven-
delser samt ventilation aktiveres i kombinerede
systemer med røgkontrolspjæld. Afhængigt af syste-
mets udformning kan spjældbladet være helt åbent, helt
lukket eller i en mellemliggende position. Afhængigt af,
hvor røgspjældene er installeret, kan landespecifikke
regler gælde for anvendelse af ventilation.

Dele og funktion
Funktionsbeskrivelse  
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5 Installation
5.1 Installationssituationer
Tabellen viser de forskellige installationstyper af EK-JS røgkontrolspjæld; for nærmere oplysninger om ydelsesni-
veauet henvises til ydeevnedeklarationen.
De installationssteder, der er beskrevet her, kan kombineres med andre egenskaber for installationssteder. For
eksempel kan der installeres et røgkontrolspjæld på en lodret røgudsugningskanal, hvorfra en vandret røgudsug-
ningskanal forgrener sig.

Støttekonstruktion Konstruktion Placering af
installationen

Installati-
onstype

Ydelsesni-
veau

Installati-
onsop-

lys-
ninger

Vandret røgudsug-
ningskanal af stål-
plade

 Røgudsugningskanal af stål-
plade testet i henhold til
EN 1366-9

 Driftstemperatur op til 600  C

på en vandret
kanal

LE

E600 120
(ved, i↔o) S

Ä   17

i en vandret kanal Ä   19

for enden af en
vandret røguds-
ugningskanal

Ä   21

på toppen af en
vandret kanal

E600 120
(hod, i↔o) S Ä   23

Lodret røgudsug-
ningskanal af stål-
plade (vandret
røgudsugningskanal
af stålplade med høj-
deforskydning)

 på en lodret
kanal

E600 120
(ved, i↔o) S Ä   27

 i en lodret kanal
E600 120

(hod, i↔o) S

Ä   29

 i enden af en
lodret kanal Ä   31

Lodrette røgudsug-
ningskanaler af mas-
sivt materiale

 Driftstemperatur op til 600  C på en lodret
kanal  E600 120

(ved, i↔o) S Ä   33

LE = Som angivet for kanalen

5.2 Sikkerhedsanvisninger vedrørende
installation

Skarpe kanter, skarpe hjørner og tynde metalplade-
deler

 FORSIGTIG!
Fare for skade fra skarpe kanter, skarpe hjørner
og tynde metalplader!
Skarpe kanter, skarpe hjørner og tynde metalplader
kan forårsage snitsår eller skrammer.
– Vær forsigtig, når du udfører arbejdet.
– Bær beskyttelseshandsker, sikkerhedssko og

hjelm.

5.3 Generelle installationsoplysninger

 BEMÆRK!
Pas på ikke at beskadige røgkontrolspjældet
– Beskyt røgkontrolspjældet mod kontaminering og

beskadigelse.
– Dæk flangeåbningerne og aktuatoren (f.eks. med

plastik) for at beskytte dem mod mørtel og dryp-
pende vand.

Bemærk venligst:
 Installer røgkontrolspjældet uden vridning (vandret/

lodret).
 Sørg for, at der ikke påføres nogen belastning på

hylsteret, da dette kan forringe røgkontrolspjældets
funktion.

 Røgkontrolspjæld og elektrisk aktuator skal være til-
gængelige med henblik på vedligeholdelse.

Installation
Generelle installationsoplysninger  
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Installationsposition

Fig. 5: EK-JS installationsposition

1 Vandret røgudsugningskanal
2 Lodret røgudsugningskanal (vandret)
3 Røgudsugningskanal til solid røg
EK-JS røgkontrolspjældet må kun monteres med instal-
lationspositionen vandret eller liggende.
Aktuatorens placering er ikke kritisk, men den skal være
tilgængelig af hensyn til vedligeholdelse.

5.3.1 Høj-temperatur forseglingstape
Forseglingstapet til høj temperatur anvendes til at tætne
mellem flangen på røgkontrolspjældet og flangen på
røgudsugningskanalen i stålplade og fås som tilbehør
(tilbehør 17 og 19).

Installation
Generelle installationsoplysninger  > Høj-temperatur forseglingstape

 Røgkontrolspjæld EK-JS16



5.4 Røgudsugningskanal lavet af stålplader
5.4.1 På en vandret røgudsugningskanal

Fig. 6: Installation på en vandret røgudsugningskanal

① EK-JS
② Ophængningssystem Ä  5.6   »Ophængning af

røgkontrolspjældet« på side  35
③ Kanal af stålplade til højere driftstemperaturer
④ Sekskantbolte M8 med 2 skiver og møtrikker (skal

leveres af andre)

⑤ Kanalklemmer eller selvskærende skruer
Æ 5,5 x 22 mm (skal leveres af andre)

⑥ HT-tætningsbånd (tilbehør eller skal leveres af
andre)

* Kanalklemmer er ikke vist
** Sekskantbolte M8 med 2 skiver og møtrik, ikke vist

Klassifikation:

E600120 (ved- i <-> o) S1500 Cmod AA single

Installation
Røgudsugningskanal lavet af stålplader   > På en vandret røgudsugningskanal

 Røgkontrolspjæld EK-JS 17



Personale:
 Specialiseret personale

Krav:
 Kanal af stålplade til højere driftstemperaturer
 Aktuatoren skal være tilgængelig for vedligeholdelse

efter installationen
1. Fremstilling af stålpladekanal ➂ og skæres til i

længden i henhold til producentens anvisninger.
2. Påfør HT-forseglingstape ➅ til flangen på røgkon-

trolspjældet ➀ for forsegling.
3. Fremstilling suspension ➁ til røgkontrolspjæld Ä 

5.6   »Ophængning af røgkontrolspjældet«
på side  35 .

4. Skru røgkontrolspjældet fast til stålpladekanalen
med sekskantbolte, skiver og møtrikker ➃.

5. Desuden skal røgkontrolspjældet fastgøres med
kanalklemmer ➄ eller alternativt selvskærende
skruer Ä Kapitel 6.1   »Røgudsugningskanaler«
på side  36 .

Installation
Røgudsugningskanal lavet af stålplader  > På en vandret røgudsugningskanal
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5.4.2 I en vandret røgudsugningskanal

Fig. 7: Installation i en vandret røgudsugningskanal

① EK-JS
② Ophængningssystem Ä  5.6   »Ophængning af

røgkontrolspjældet« på side  35
③ Kanal af stålplade til højere driftstemperaturer
④ Sekskantbolte M8 med 2 skiver og møtrikker (skal

leveres af andre)

⑤ Kanalklemmer eller selvskærende skruer
Æ 5,5 x 22 mm (skal leveres af andre)

⑥ HT-tætningsbånd (tilbehør eller skal leveres af
andre)

* Kanalklemmer ikke vist
** Sekskantbolte M8 med 2 skiver og møtrik, ikke vist

Klassifikation:

E600120 (ved- i <-> o) S1500 Cmod AA single

Installation
Røgudsugningskanal lavet af stålplader  > I en vandret røgudsugningskanal
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Personale:
 Specialiseret personale

Krav:
 Kanal af stålplade til højere driftstemperaturer
 Aktuatoren skal være tilgængelig for vedligeholdelse

efter installationen
1. Fremstilling af stålpladekanal ➂ og skæres til i

længden i henhold til producentens anvisninger.
2. Påfør HT-forseglingstape ➅ til flangen på røgkon-

trolspjældet ➀ for forsegling.
3. Fremstilling suspension ➁ til røgkontrolspjæld Ä 

5.6   »Ophængning af røgkontrolspjældet«
på side  35 .

4. Skru røgkontrolspjældet fast til stålpladekanalen
med sekskantbolte, skiver og møtrikker ➃.

5. Desuden skal røgkontrolspjældet fastgøres med
kanalklemmer ➄ eller alternativt selvskærende
skruer Ä Kapitel 6.1   »Røgudsugningskanaler«
på side  36 .

Installation
Røgudsugningskanal lavet af stålplader  > I en vandret røgudsugningskanal
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5.4.3 For enden af en vandret røgudsugningskanal

Fig. 8: Installation for enden af en vandret røgudsugningskanal

① EK-JS
② Ophængningssystem Ä  5.6   »Ophængning af

røgkontrolspjældet« på side  35
③ Kanal af stålplade til højere driftstemperaturer
④ Sekskantbolte M8 med 2 skiver og møtrikker (skal

leveres af andre)

⑤ Kanalklemmer eller selvskærende skruer
Æ 5,5 x 22 mm (skal leveres af andre)

⑥ HT-tætningsbånd (tilbehør eller skal leveres af
andre)

* Kanalklemmer ikke vist
** Sekskantbolte M8 med 2 skiver og møtrik, er ikke

vist

Klassifikation:

E600120 (ved- i <-> o) S1500 Cmod AA single

Installation
Røgudsugningskanal lavet af stålplader  > For enden af en vandret røgudsugningskanal
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Personale:
 Specialiseret personale

Krav:
 Kanal af stålplade til højere driftstemperaturer
 Aktuatoren skal være tilgængelig for vedligeholdelse

efter installationen
1. Fremstilling af stålpladekanal ➂ og skæres til i

længden i henhold til producentens anvisninger.
2. Påfør HT-forseglingstape ➅ til flangen på røgkon-

trolspjældet ➀ for forsegling.
3. Fremstilling suspension ➁ til røgkontrolspjæld Ä 

5.6   »Ophængning af røgkontrolspjældet«
på side  35 .

4. Skru røgkontrolspjældet fast til stålpladekanalen
med sekskantbolte, skiver og møtrikker ➃.

5. Desuden skal røgkontrolspjældet fastgøres med
kanalklemmer ➄ eller alternativt selvskærende
skruer Ä Kapitel 6.1   »Røgudsugningskanaler«
på side  36 .

Installation
Røgudsugningskanal lavet af stålplader  > For enden af en vandret røgudsugningskanal
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5.4.4 på en vandret røgudsugningskanal

Fig. 9: Installation på en vandret røgudsugningskanal

① EK-JS
② Ophængningssystem Ä  5.6   »Ophængning af

røgkontrolspjældet« på side  35
③ Kanal af stålplade til højere driftstemperaturer
④ Sekskantbolte M8 med 2 skiver og møtrikker (skal

leveres af andre)

⑤ Kanalklemmer eller selvskærende skruer
Æ 5,5 x 22 mm (skal leveres af andre)

⑥ HT-tætningsbånd (tilbehør eller skal leveres af
andre)

* Kanalklemmer er ikke vist
** Sekskantbolte M8 med 2 skiver og møtrik, er ikke

vist

Klassifikation:

E600120 (hod- i <-> o) S1500 Cmod AA single

Installation
Røgudsugningskanal lavet af stålplader  > på en vandret røgudsugningskanal
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Personale:
 Specialiseret personale

Krav:
 Kanal af stålplade til højere driftstemperaturer
 Aktuatoren skal være tilgængelig for vedligeholdelse

efter installationen
1. Fremstilling af stålpladekanal ➂ og skæres til i

længden i henhold til producentens anvisninger.
2. Påfør HT-forseglingstape ➅ til flangen på røgkon-

trolspjældet ➀ for forsegling.
3. Fremstilling suspension ➁ til røgkontrolspjæld Ä 

5.6   »Ophængning af røgkontrolspjældet«
på side  35 .

4. Skru røgkontrolspjældet fast til stålpladekanalen
med sekskantbolte, skiver og møtrikker ➃.

5. Desuden skal røgkontrolspjældet fastgøres med
kanalklemmer ➄ eller alternativt selvskærende
skruer Ä Kapitel 6.1   »Røgudsugningskanaler«
på side  36 .

Installation
Røgudsugningskanal lavet af stålplader  > på en vandret røgudsugningskanal
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Fig. 10: Installation på en vandret røgudsugningskanal

① EK-JS
② Ophængningssystem Ä  5.6   »Ophængning af

røgkontrolspjældet« på side  35
③ Kanal af stålplade til højere driftstemperaturer
④ Sekskantbolte M8 med 2 skiver og møtrikker (skal

leveres af andre)
⑤ Kanalklemmer eller selvskærende skruer

Æ 5,5 x 22 mm (skal leveres af andre)

⑥ HT-tætningsbånd (tilbehør eller skal leveres af
andre)

➆ Ophængningsbeslag fastgjort med 2 selvskærende
skruer, Ä  5.6   »Ophængning af røgkontrol-
spjældet« på side  35

⑧ Selvskærende skruer Æ 5,5 x 22 mm med Æ6 mm
skiver (skal leveres af andre)

* Kanalklemmer er ikke vist
** Sekskantbolte M8 med 2 skiver og møtrik, er ikke

vist

Installation
Røgudsugningskanal lavet af stålplader  > på en vandret røgudsugningskanal
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Klassifikation:

E600120 (hod- i <-> o) S1500 Cmod AA single

Personale:
 Specialiseret personale

Krav:
 Kanal af stålplade til højere driftstemperaturer
 Aktuatoren skal være tilgængelig for vedligeholdelse

efter installationen
1. Fremstilling af stålpladekanal ➂ og skæres til i

længden i henhold til producentens anvisninger.
2. Påfør HT-forseglingstape ➅ til flangen på røgkon-

trolspjældet ➀ for forsegling.
3. Fremstilling suspension ➁ til røgkontrolspjæld Ä 

5.6   »Ophængning af røgkontrolspjældet«
på side  35 .

4. Skru røgkontrolspjældet fast til stålpladekanalen
med sekskantbolte, skiver og møtrikker ➃.

5. Desuden skal røgkontrolspjældet fastgøres med
kanalklemmer ➄ eller alternativt selvskærende
skruer Ä Kapitel 6.1   »Røgudsugningskanaler«
på side  36 .

Installation
Røgudsugningskanal lavet af stålplader  > på en vandret røgudsugningskanal
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5.4.5 På en lodret kanal

Fig. 11: Installation på en lodret røgudsugningskanal

① EK-JS
② Ophængningssystem Ä  5.6   »Ophængning af

røgkontrolspjældet« på side  35
③ Kanal af stålplade til højere driftstemperaturer
④ Sekskantbolte M8 med 2 skiver og møtrikker (skal

leveres af andre)

⑤ Kanalklemmer eller selvskærende skruer
Æ 5,5 x 22 mm (skal leveres af andre)

⑥ HT-tætningsbånd (tilbehør eller skal leveres af
andre)

* Kanalklemmer er ikke vist
** Sekskantbolte M8 med 2 skiver og møtrik, er ikke

vist

Klassifikation:

E600120 (ved- i <-> o) S1500 Cmod AA single

Installation
Røgudsugningskanal lavet af stålplader  > På en lodret kanal
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Personale:
 Specialiseret personale

Krav:
 Kanal af stålplade til højere driftstemperaturer
 Aktuatoren skal være tilgængelig for vedligeholdelse

efter installationen
1. Fremstilling af stålpladekanal ➂ og skæres til i

længden i henhold til producentens anvisninger.
2. Påfør HT-forseglingstape ➅ til flangen på røgkon-

trolspjældet ➀ for forsegling.
3. Fremstilling suspension ➁ til røgkontrolspjæld Ä 

5.6   »Ophængning af røgkontrolspjældet«
på side  35 .

4. Skru røgkontrolspjældet fast til stålpladekanalen
med sekskantbolte, skiver og møtrikker ➃.

5. Desuden skal røgkontrolspjældet fastgøres med
kanalklemmer ➄ eller alternativt selvskærende
skruer Ä Kapitel 6.1   »Røgudsugningskanaler«
på side  36 .

Installation
Røgudsugningskanal lavet af stålplader  > På en lodret kanal
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5.4.6 I en lodret kanal

Fig. 12: Installation i en lodret røgudsugningskanal

① EK-JS
② Ophængningssystem Ä  5.6   »Ophængning af

røgkontrolspjældet« på side  35
③ Røgudsugningskanal lavet af stålplader
④ Sekskantbolte M8 med 2 skiver og møtrikker (skal

leveres af andre)
⑤ Kanalklemmer eller selvskærende skruer

Æ 5,5 x 22 mm (skal leveres af andre)

⑥ HT-tætningsbånd (tilbehør eller skal leveres af
andre)

➆ Ophængningsbeslag fastgjort med 2 selvskærende
skruer, Ä  5.6   »Ophængning af røgkontrol-
spjældet« på side  35

* Kanalklemmer er ikke vist
** Sekskantbolte M8 med 2 skiver og møtrik, er ikke

vist

Installation
Røgudsugningskanal lavet af stålplader  > I en lodret kanal
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Klassifikation:

E600120 (hod- i <-> o) S1500 Cmod AA single

Personale:
 Specialiseret personale

Krav:
 Kanal af stålplade til højere driftstemperaturer
 Aktuatoren skal være tilgængelig for vedligeholdelse

efter installationen
1. Fremstilling af stålpladekanal ➂ og skæres til i

længden i henhold til producentens anvisninger.
2. Påfør HT-forseglingstape ➅ til flangen på røgkon-

trolspjældet ➀ for forsegling.
3. Fremstilling suspension ➁ til røgkontrolspjæld Ä 

5.6   »Ophængning af røgkontrolspjældet«
på side  35 .

4. Skru røgkontrolspjældet fast til stålpladekanalen
med sekskantbolte, skiver og møtrikker ➃.

5. Desuden skal røgkontrolspjældet fastgøres med
kanalklemmer ➄ eller alternativt selvskærende
skruer Ä Kapitel 6.1   »Røgudsugningskanaler«
på side  36 .

Installation
Røgudsugningskanal lavet af stålplader  > I en lodret kanal
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5.4.7 For enden af en lodret kanal

Fig. 13: Installation for enden af en lodret røgudsugningskanal

① EK-JS
② Ophængningssystem Ä  5.6   »Ophængning af

røgkontrolspjældet« på side  35
③ Røgudsugningskanal lavet af stålplader
④ Sekskantbolte M8 med 2 skiver og møtrikker (skal

leveres af andre)
⑤ Kanalklemmer eller selvskærende skruer

Æ 5,5 x 22 mm (skal leveres af andre)

⑥ HT-tætningsbånd (tilbehør eller skal leveres af
andre)

➆ Ophængningsbeslag fastgjort med 2 selvskærende
skruer, Ä  5.6   »Ophængning af røgkontrol-
spjældet« på side  35

* Kanalklemmer er ikke vist
** Sekskantbolte M8 med 2 skiver og møtrik, er ikke

vist

Klassifikation:

E600120 (hod- i <-> o) S1500 Cmod AA single

Installation
Røgudsugningskanal lavet af stålplader  > For enden af en lodret kanal
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Personale:
 Specialiseret personale

Krav:
 Kanal af stålplade til højere driftstemperaturer
 Aktuatoren skal være tilgængelig for vedligeholdelse

efter installationen
1. Fremstilling af stålpladekanal ➂ og skæres til i

længden i henhold til producentens anvisninger.
2. Påfør HT-forseglingstape ➅ til flangen på røgkon-

trolspjældet ➀ for forsegling.
3. Fremstilling suspension ➁ til røgkontrolspjæld Ä 

5.6   »Ophængning af røgkontrolspjældet«
på side  35 .

4. Skru røgkontrolspjældet fast til stålpladekanalen
med sekskantbolte, skiver og møtrikker ➃.

5. Desuden skal røgkontrolspjældet fastgøres med
kanalklemmer ➄ eller alternativt selvskærende
skruer Ä Kapitel 6.1   »Røgudsugningskanaler«
på side  36 .

Installation
Røgudsugningskanal lavet af stålplader  > For enden af en lodret kanal
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5.5 Røgudsugningskanal til solid røg
5.5.1 På en lodret massiv kanal

Fig. 14: Installation i en lodret massiv røgudsugningskanal

① EK-JS
② Massiv væg som en del af en røgudsugningsskakt
③ HT-tætningsbånd (tilbehør) eller skal leveres af

andre
④ Flange (skal leveres af andre), Ä   52

⑤ HT-tætningstape (skal leveres af andre)
⑥ Selvskærende skruer Æ 4,2 x 16 mm (skal leveres

af andre)
➆ Vægpropper med brandteknisk certificering og

gevindbolte M8 (skal leveres af andre)
⑧ Skive, møtrik M8 (skal leveres af andre)

Klassifikation:

E600120 (ved- i <-> o) S1500 CmodAA single

Installation
Røgudsugningskanal til solid røg   > På en lodret massiv kanal
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Personale:
 Specialiseret personale

Krav:
 Massiv væg som en del af en røgudsugningsskakt
 Aktuatoren skal forblive tilgængelig med henblik på

vedligeholdelse efter installationen
1. Til forsegling mellem EK-JS ➀ og flangen ④,

anvende HT-forseglingstape ③ til spjældhuset.
2. Fastgør flangen ➃ (skal leveres af andre) til EK-

JS med selvskærende skruer ⑥.
3. Til forsegling klæbes HT-forseglingstapen ➄ på

flangen.
4. Bor hullerne i skaktvægge i overensstemmelse

med hulmønsteret på flangen, maksimal afstand
mellem hullerne 150 mm. Sæt vægpropperne ind i
hullerne.

5. Skru røgkontrolspjældet fast til den massive
røgudsugningskanal med skiver og møtrikker ⑧.

Installation
Røgudsugningskanal til solid røg  > På en lodret massiv kanal
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5.6 Ophængning af røgkontrolspjældet
5.6.1 Generel
Røgkontrolspjæld kan ophænges i massive rå lofter ved
hjælp af gevindstænger i passende størrelse. Belast
kun ophængningssystemet med vægten af røgkontrol-
spjældet.
Kanaler skal hænges separat op.
Ophængningssystemer, der er længere end 1,5 m,
kræver brandhæmmende isolering.

Gevindstængernes størrelse

Gevind M8 M10 M12 M14 M16 M20
Fmax [N] pr.
gevindstang

219 348 505 690 942 1470

Maks. belastning
[kg] pr. gevind-
stang

22 35 52 70 96 150

5.6.2 Fastgørelse af enheden på loftpladen

Fig. 15: Fastgørelse til loftpladen

1 Brandklassificeret anker (med dokumentation på
egnethed)

2 Installation ved hjælp af push through
Brug kun brandklassificerede stålankre med egnethed-
scertifikat. I stedet for ankre kan du bruge gevind-
stænger og fastgøre dem med møtrikker og skiver.

5.6.3 Ophængt installation

Fig. 16: EK-JS ophæng med ophængningsbeslag

① Røgkontrolspjæld EK-JS
② Ophængningsbeslag (tilbehør 18, 19)*
③ Selvskærende skruer (leveringspakke med ophæng-

ningsbeslag)
➃ Gevindstang M12
⑤ Skive M12, galvaniseret stål
⑥ Møtrik M12, galvaniseret stål
* Når der anvendes et afdækningsriste, kan ophæng-
ningsbeslaget monteres drejet 180 .

Fig. 17: Ophængt installation

① Røgkontrolspjæld
② Gevindstang Ä »Gevindstængernes størrelse«  

på side  35
③ Hilti monteringsskinne MQ 41 × 3 eller tilsvarende
④ Hilti MQZ-L hulplade eller tilsvarende
⑤ Møtrik i galvaniseret stål
⑥ Ekstra ophængning (kun hvis det er nødvendigt)

Installation
Ophængning af røgkontrolspjældet   > Ophængt installation
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6 Røgudsugningskanal og
afdækningsriste

6.1 Røgudsugningskanaler
Konstruktion af kanalen
EK-JS røgkontrolspjæld må anvendes sammen med
røgudsugningskanaler lavet af stålplader for enkelte
sektioner, der opfylder følgende kriterier:
 Testet i henhold til DIN EN 1366-9, 120 min. ved

600  C
 Trykniveau 3 i henhold til DIN EN 1366-9 for under-

tryk ned til -1500 Pa og overtryk op til +500 Pa

Røgudsugningskanaler med nationale bygnings-
myndigheders godkendelse

Røgudsugningskanaler kan også tilsluttes med en
nationale bygningsmyndigheders godkendelse eller
et nationalt vurderingscertifikat. Hvis røgkontrol-
spjældet ikke udsættes for mekaniske kræfter,
påvirkes røgkontrolspjældets funktionssikkerhed ikke
(tilslutning iht. monterings- og betjeningsvejledningen
af røgkontrolspjældet). Dimensioneringen af den
anvendte røgudsugningskanal forbliver systeminstal-
latørens og systemets ejers ansvar og skal god-
kendes af den respektive nationale myndighed.

Røgudsugningskanal lavet af stålplader

Fig. 18: EK-JS tilslutning til luftkanalen med kanalclips

① EK-JS
② Dæksel til forbindelsesled med fordybning til kanal-

clips
③ Røgudsugningskanal
➃ Fastgørelsesskruer M8 med skiver og møtrik (skal

leveres af andre)
➄ Kanalklemmer eller selvskærende skruer

Æ 5,5 x 22 mm (skal leveres af andre)
⑥ HT-tætningsbånd (tilbehør eller skal leveres af

andre)
* Kanalklemmer er ikke vist
** Sekskantbolte M8 med 2 skiver og møtrik, er ikke

vist
Placer kanalclipsene på drevsiden i fordybningerne i for-
bindelsesdækslet.
På de andre sider kan kanalklemmerne frit indstilles.
Maksimal afstand på 200 mm.

Røgudsugningskanal og afdækningsriste
Røgudsugningskanaler  
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Fig. 19: EK-JS tilslutning til en røgudsugningskanal
lavet af stålplader

① EK-JS
② Fleksibelt forbindelsesstykke (af andre)
③ Røgudsugningskanal lavet af stålplade (af andre)
Da kanalerne kan udvide sig i tilfælde af brand, anbe-
faler vi at bruge fleksible forbindelsesstykker i den ene
ende, når du tilslutter en røgudsugningskanal lavet af
stålplader, der er fastgjort i begge ender. De fleksible
forbindelsesstykker skal opfylde specifikationerne for
røgudsugningskanaler lavet af stålplader. Sørg for at
følge producentens instruktioner.

6.2 Afdækningsriste

Fig. 20: EK-JS med en afdækningsrist

① EK-JS
② Afdækningsriste
➂ Fastgørelsesskruer
Hvis der ikke er tilsluttet en røgudsugningskanal til røg-
kontrolspjældet, er det nødvendigt at beskytte enden
med en afdækningsrist (som tilbehør eller som skal
leveres af andre: galvaniseret stål, maskeåbning ≤ 20
mm).

Røgudsugningskanal og afdækningsriste
Afdækningsriste  
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7 Elektrisk tilslutning
7.1 Generelle sikkerhedsanvisninger
Personale:
 Skilled qualified electrician

 FARE!
Fare for elektrisk stød! Rør ikke ved nogen spæn-
dingsførende komponenter! Elektrisk udstyr bærer
en farlig elektrisk spænding.
– Kun kvalificerede elektrikere må arbejde på det

elektriske system.
– Sluk for strømforsyningen, inden du arbejder på

elektrisk udstyr.

7.2 Ledningsføring og tilslutning til det
centrale BMS

Forsyningsspænding
 Røgkontrolspjældet kan være udstyret med en

230 V AC eller en 24 V AC/DC aktuator. Se ydeev-
nedata på aktuatorens typeskilt.

 Flere aktuatorer kan tilsluttes parallelt, så længe der
tages hensyn til ydeevnespecifikationerne og skifte-
tærsklerne.

 Udfør de elektriske forbindelser i henhold til neden-
stående eksempler.

Hjælpekontakt
 Under anvendelsen skal det sikres, at kontakterne

på hjælpekontakterne ikke længere kan anvendes i
milliampereområdet, når de først er blevet tilsluttet
en relativt høj strøm.

 Det er ikke tilladt at kombinere netspænding og
ekstra lav beskyttelsesspænding for hjælpekontak-
terne.

Funktionel integritet af elektriske ledningsføringssy-
stemer
Elektriske ledningsanlæg til strømforsyning i røgkontrol-
spjæld, f.eks. i mekaniske røgkontrolsystemer og tryksy-
stemer, skal være konstrueret med en funktionsintegritet
på mindst 90 minutter. Hvis der installeres elektriske
ledningsanlæg i sikkerhedstrappeopgange, skal funkti-
onssikkerheden garanteres i mindst 30 minutter.

Aktuatorer med 24 V AC/DC
Der skal anvendes sikkerhedstransformatorer. Tilslut-
ningskablerne er udstyret med stik. Dette sikrer hurtig
og nem tilslutning til TROX AS-i-bussystemet. For tilslut-
ning til terminalerne skal tilslutningskablet afkortes.

Elektrisk tilslutning
Ledningsføring og tilslutning til det centrale B...  
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7.3 Aktuatorer
7.3.1 B24

Fig. 21: Eksempel på ledningsføring 24 V AC / DC

① Kontakt til at åbne og lukke, er ikke inkluderet (skal leveres af andre)
② Kontrollampe til LUKKET position, er ikke inkluderet (skal leveres af andre)
③ Kontrollampe til ÅBEN position, er ikke inkluderet (skal leveres af andre)

Tekniske data for at åbne/lukke aktuatorer

Oplysninger om ordrekode B24
Aktuator BEN24-ST TR BEE24-ST TR BE24-ST TR
Forsyningsspænding AC 19,2...28,8 V, 50/60 Hz /

DC 21,6...28,8 V, 50/60 Hz

Strømforbrug - når den kører 3 W 2,5 W 12 W

Strømforbrug - i tomgang 0,1 W 0,5 W

Vurdering af strømforbrug 6 VA 5 VA 18 VA

8,2 A, Imax. (5 ms) 8,2 A, Imax. (5 ms)

Moment 15 Nm 25 Nm 40 Nm

Løbetid < 30 s (90°) < 60 s (90°) < 60 s (90°)

Grænsekontakter Kontakttype 2 kontakter til omskiftning

Kontakt rating 1 mA...3 A (0,5 A induktiv), 1 mA...6 (0,5 A induktiv),

Skiftespænding 5 VDC...250 VAC

Åben 5° 3°

Lukket 80° 87°

IEC-beskyttelsesklasse III (SELV)

Beskyttelsesniveau IP 54

Driftstemperatur -30...55  C

Tilslutningskabel Aktuator 1 m, 3 x 0,75 mm², halogenfri

Slutkontakt 1 m, 6 x 0,75 mm², halogenfri

CE-overensstemmelse i henhold til 2014/30/EU, 2014/35/EU

Elektrisk tilslutning
Aktuatorer   > B24
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7.3.2 B230

Fig. 22: Eksempel på ledningsføring 230 V AC

① Kontakt til at åbne og lukke, er ikke inkluderet (skal leveres af andre)
② Kontrollampe til positionen LUKKET, er ikke inkluderet (skal leveres af andre)
③ Indikatorlys for ÅBEN position, er ikke inkluderet (skal leveres af andre)

Tekniske data for at åbne/lukke aktuatorer

Oplysninger om ordrekode B230
Aktuator BEN230 TR BEE230 TR BE230 TR
Forsyningsspænding AC 198 … 264 V 50/60 Hz

Strømforbrug - når den kører 4 W 3,5 W 8 W

Strømforbrug - i tomgang 0,4 W 0,5 W

Strømforbrug rating 7 VA 6 VA 15 VA

4 A, Imax. (5 ms) 7,9 A, Imax. (5 ms)

Moment 15 Nm 25 Nm 40 Nm

Løbetid < 30 s (90°) < 60 s (90°) < 60 s (90°)

Slutkontakt Kontakttype 2 kontakter til omskiftning

Rating af omskifter 1 mA...3 A (0,5 A induktiv), 1 mA...6 A
(0,5 A induktiv),

Skiftespænding 5 V DC...250 V AC

Åben 5° 3°

Lukket 80° 87°

IEC-beskyttelsesklasse II

Beskyttelsesniveau IP 54

Driftstemperatur -30...55  C -30...50  C

Tilslutningskabel Aktuator 1 m, 3 x 0,75 mm², halogenfri

Slutkontakt 1 m, 6 x 0,75 mm², halogenfri

CE-overensstemmelse i henhold til 2014/30/EU, 2014/35/EU

Elektrisk tilslutning
Aktuatorer  > B230
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7.3.3 B24-SR

Fig. 23: Eksempel på ledningsføring 24 V AC / DC, modulerende

① Indikatorlys til LUKKET position, er ikke inkluderet
(skal leveres af andre)

② Indikatorlys til ÅBEN position, er ikke inkluderet
(skal leveres af andre)

Y Arbejdsområde (målværdi)
U Positionsfeedback (faktisk værdi)

Bemærk:
 En indgangsspænding på 0(2)...10 V DC i arbejdsområdet Y ( terminal 3) er afgørende som styringsindgangs-

signal for aktuatoren!
– 0(2) V DC = lukket
– 10 V DC = åben

 Terminal 1 anvendes som almindelig jordkontakt for driftsområdet Y samt for positionsfeedback U.
 Strømmen skal være begrænset til maks. 0,5 mA til måling af positionsfeedback (faktisk værdi)!
 Derudover skal du være opmærksom på følgende anvisninger Ä Kapitel 7.2   »Ledningsføring og tilslutning til

det centrale BMS« på side  38

Tekniske data for kontinuerligt styrede aktuatorer

Oplysninger om ordrekode B24-SR
Aktuator BEN24-SR TR BEE24-SR TR
Forsyningsspænding forsyning med sikkerheds-
transformator

AC 19,2...28,8 V, 50/60 Hz /
DC 21,6...28,8 V, 50/60 Hz

Strømforbrug – når den kører 3 W 3 W

Strømforbrug – i tomgang 0,3 W

Strømforbrug rating 6,5 VA 5,5 VA

8,2 A, Imax. (5 ms)

Moment 15 Nm 25 Nm

Løbetid < 30 s (90°) < 60 s (90°)

Arbejdsområde Y 2...10 V DC

Indgangsmodstand 100 kΩ

Positionsfeedback-signal 2...10 V DC, max. 0,5 mA

Præcision i forhold til positionen ±5%

Slutkontakt Kontakttype 2 kontakter til omskiftning

Rating af omskifter 1 mA...3 A (0,5 A induktiv), AC 250 V

IEC-beskyttelsesklasse III (SELV)

Beskyttelsesniveau IP 54

Elektrisk tilslutning
Aktuatorer  > B24-SR
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Oplysninger om ordrekode B24-SR
Aktuator BEN24-SR TR BEE24-SR TR
Driftstemperatur -30...55  C

Tilslutningskabel Aktuator 1 m, 4 x 0,75 mm², halogenfri

Slutkontakt 1 m, 6 x 0,75 mm², halogenfri

CE-overensstemmelse i henhold til 2014/30/EU, 2014/35/EU

7.4 Aktuator med kontrolmodul
Røgkontrolspjæld i et røgudsugningssystem kan akti-
veres individuelt eller som en del af et samlet system og
i henhold til den styringsmatrix, der er opstillet for til-
fælde af brand. I dette tilfælde styrer og overvåger sty-
resystemet for det mekaniske røgudsugningssystem
eller tryksystemet også spjældets status. Hvis der er
monteret integrerede kommunikationsmoduler i kabi-
nettet, kan de tilsluttes til aktuatoren og etablere kom-
munikation med styresystemet samt strømforsyningen.

Elektrisk tilslutning
Aktuator med kontrolmodul  
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7.4.1 TROXNETCOM B24A, B24AM, B24AS
 En styring (master) kommunikerer med styringsmodulerne (slaver, op til 31 pr. master)
 Fri bustopologi i to-tråds kablet til data og energi
 Simpelt og intelligent ledningssystem

Fig. 24: Eksempel på ledningsføring for tilbehør B24A og B24AS

BN Brun (+)
BU Blå (–)
Aktuatoren og AS-i kontrolmodulet er forbundet fra fabrikken.
En AS-i bus (+/–) anvendes både til spændingsforsyning og signaler.
AS-EM/SIL-modulets tilslutningskabler er forsynet med hylstre for enden.
Tekniske data for aktuatoren, Ä  7.3.2   »B230 « på side  40 , Ä Kapitel 7.3.1   »B24 « på side  39 .

Tekniske data for kontrolmodulet

Oplysninger om ordre-
kode

B24A B24AM B24AS

Kontrolmodul AS-EM/EK AS-EM/M AS-EM/SIL2
Forsyningsspænding 26,5 – 31,6 V DC

Strømforbrug 450 mA 450 mA < 400 mA fra AS-i

Maks. strømbelastning
pr. udgang

400 mA 400 mA 340 mA

Maks. strømbelastning
pr. modul

400 mA 400 mA 340 mA

Grænseflader 4 indgange/3 udgange 4 indgange/3 udgange 2 udgange med tran-
sistor

(typisk 24 V DC fra AS-i,
spændingsområde 18 –

 30 V)

Driftstemperatur -5 til 75  C -5 til 75  C -20 til 70  C

Opbevaringstemperatur -5 til 75  C -5 til 75  C -20 til 75  C

Beskyttelsesniveau, IEC-
beskyttelsesklasse

IP 42 IP 42 IP 54

AS-i profil S7.A.E S7.A.E S-7.B.E (sikkerhed på
arbejdspladsen) og

S7.A.E (motormodul)

Elektrisk tilslutning
Aktuator med kontrolmodul  > TROXNETCOM B24A, B24AM, B24AS
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7.4.2 B24BKNE

Fig. 25: Eksempel på ledningsføring for tilbehør B24BKNE

BN Brun L (+)
BU Blå N (–)

① Forsyningsspænding
② 2-tråds kabel (signal)

Aktuatoren og kontrolmodulet er forbundet fra fabrikken.
Tilslut forsyningsspændingen til tilslutningskablet (ca. 1 m, med ferruler). 2-tråds kabel til signaler (terminaler 6 og 7).
Tekniske data for aktuatoren, Ä  7.3.2   »B230 « på side  40 , Ä Kapitel 7.3.1   »B24 « på side  39 .

Tekniske data for kontrolmodulet

Oplysninger om ordrekode B24BKNE
Kontrolmodul BKNE230-24
Nominel spænding AC 230 V 50/60 Hz

Funktionel rækkevidde AC 198...264 V

Dimensionering 19 VA (inkl. aktuator)

Strømforbrug 10 W (inkl. aktuator)

Netkabel Kabel, 1 m (halogenfrit, uden stik)

2-tråds kabel
Anbefalet kabel:

Skrueterminaler til ledninger, 2 x 1,5 mm²
JE-H (St) Bd FE180/E30-E90

IEC-beskyttelsesklasse II (beskyttelsesisolering)

Omgivelsestemperatur (normal drift) –30...+50  C

Opbevaringstemperatur –40...+80  C

Elektrisk tilslutning
Aktuator med kontrolmodul  > B24BKNE
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7.4.3 SLC-teknologi - B24C

Fig. 26: B24C modul

1 2-tråds kabel til forsyningsspænding og signal
2 (THC-E, er ikke inkluderet - skal leveres af andre)
X2 Stik til aktuator
X3 Stik til slutkontakter
6 / 7 2-tråds kabel til THC-E kontrolmodul til signaler og

forsyningsspænding, 2 x 1,5 mm², 150 m maks.,
udskiftelige kerner

11 Må ikke anvendes
12 GND
13 24…27 V DC (maks. 30 mA)
14 IN
Terminalerne 12, 13 og 14 – røgdetektor til kanaler:
 Hvis du ønsker at tilslutte en røgdetektor til en

kanal, skal du fjerne ledningsforbindelsen X mellem
terminalerne 13 og 14.

 Du kan bruge terminalerne 13 og 14 til at tilslutte en
røgdetektor eller en anden voltfri kontrolkontakt,
f.eks. et brandalarmsystem. Når kontakten åbnes,
bevæger spjældbladene sig til den definerede sikre
position. I dette tilfælde kan terminalerne 13 og 14
på flere BC24-moduler kobles parallelt.

Aktuatoren og kontrolmodulet er forbundet fra fabrikken.
Tekniske data for aktuatoren, Ä  7.3.2   »B230 «
på side  40 , Ä Kapitel 7.3.1   »B24 « på side  39 .

Tilslutningsdata

Oplysninger om ordre-
kode

B24C

Kontrolmodul BC24-G2
Forsyningsspænding Leveres af SLC-kontrol-

modulet

Strømforbrug 1 W

Kontaktbelastning, termi-
naler 13/14

Maks. 30 mA

IEC-beskyttelsesklasse III (ekstra lavtspændings-
beskyttelse)

Eksempler på ledningsføring i SLC (THC-E)

Fig. 27: Kontrolsignal fra den centrale BMS

1 EK-JZ med integreret kontrolmodul B24C
2 THC-E (afbryderskab)
3 gssystem og central BMS (hvis nogen)
Fordele:
 Kontrol af ét spjæld eller mange spjæld samtidigt

(parallelt)
Ulemper
 Ledningsføring er forholdsvis tidskrævende

Eksempler på ledningsføring med SLC (SLC24-8E)

Fig. 28: Kontrolsignal fra den centrale BMS

1 EK-JZ med integreret kontrolmodul B24C
2 SLC24-8E (afbryderskab)
3 Brandalarmeringssystem og central BMS (hvis

nogen)
Fordele:
 Hurtig og nem ledningsføring
Ulemper
 Kun parallelstyring af flere spjæld

Elektrisk tilslutning
Aktuator med kontrolmodul  > SLC-teknologi - B24C

 Røgkontrolspjæld EK-JS 45



7.4.4 B24D og B230D

Fig. 29: Eksempel på ledningsføring for tilbehøret B24D og B230D

Kontroller, om spjældbladene bevæger sig korrekt fra ÅBEN til LUKKET under idriftsættelsen.
Med tilstandskontakten kan du vælge en af følgende driftsformer:
 Automatisk (spjældet styres via bussen; status-LED'erne er ikke aktive)
 Vedligeholdelse (spjældet styres via bussen; status-LED'erne er ikke aktive)
 NC-kontakt, manuel (buskommandoer tilsidesættes)
 NO-kontakt, manuel (buskommandoer tilsidesættes)
Aktuatoren og kontrolmodulet er forbundet fra fabrikken.
Tekniske data for aktuatoren, Ä  7.3.2   »B230 « på side  40 , Ä Kapitel 7.3.1   »B24 « på side  39 .

Tekniske data

Oplysninger om ordrekode B24D B230D
Kontrolmodul BRM-10-F-ST BRM-10-F
Elektriske data Forsyningsspænding 18 – 32 V DC (typisk 24 V)

Strømforbrug 5 mA (typisk), maks. 26 mA (for 100 ms når relæerne lukker)

Beskyttelsesniveau IP 20 (EN 60529)

IEC-beskyttelsesklasse II

Konstruktion Digitale inputs 2 til tilbagemelding fra slutkontakter (voltfri)

Digitale outputs 1 til signalering til brandspjældet

Outputs Aktuator 24 V DC 24 / 230 V AC

Permanent strøm,
maks.

AC 5 A DC 5 A

Startstrøm, maks.
(< 15 ms)

AC 8 A DC 8 A

Rating af omskifter 1250 VA / 150 W

Terminaler til spjæl-
dinput

Maks. tværsnitsareal af
konduktører

Massiv kerne: 0,08 – 2,5 mm²
Flerstrenget (uden ferrule): 0,08 – 2,5 mm²
Flerstrenget (isoleret ferrule): 0,25 – 1,5 mm²
Flerstrenget (ikke-isoleret ferrule): 0,25 – 2,5 mm²

Maks. strøm, terminaler 10A

Før sikring MCB, 10 A, karakteristik B

Elektrisk tilslutning
Aktuator med kontrolmodul  > B24D og B230D
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Oplysninger om ordrekode B24D B230D
Kontrolmodul BRM-10-F-ST BRM-10-F
Terminaler til bus, feed-
back, spjældoutput

Tværsnitsareal af kon-
duktører

Massiv kerne: 0,2 – 1,5 mm²
Flerstrenget (uden ferrule): 0,2 – 1,5 mm²
Flerstrenget (isoleret ferrule): 0,25 – 0,75 mm²
Flerstrenget (ikke-isoleret ferrule): 0,25 – 1,5 mm²

Omgivelsesforhold Omgivelsestemperatur 0 til 45  C

Omgivelsesluftfug-
tighed

0 – 90%

Elektrisk tilslutning
Aktuator med kontrolmodul  > B24D og B230D
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8 Idriftsættelse/funktionstest
8.1 Idriftsættelse
Inden idriftsættelse skal hvert røgkontrolspjæld kontrol-
leres for at bestemme og vurdere dets faktiske tilstand,
Ä    »Inspektions-, vedligeholdelses- og reparationsfor-
anstaltninger« på side  50 .
Spjældbladenes bevægelse kan med tiden føre til riller i
sideforseglingerne (hvor bladene møder hylsteret); dette
forringer ikke spjældets funktion. Spjældbladene til-
passer sig forseglingen og kan kompensere for de
mindste afvigelser.
Vigtigt: Installer røgkontrolspjældet uden vridning (van-
dret/ lodret).

8.2 Funktionstest
Generel
Røgkontrolspjæld skal kontrolleres regelmæssigt. En
funktionstest omfatter lukning af røgkontrolspjældet og
åbning af det igen. Dette gøres typisk med et input-
signal fra brandovervågningssystemet.

Idriftsættelse/funktionstest
Funktionstest  
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9 Vedligeholdelse
Generelle sikkerhedsanvisninger

 FARE!
Fare for elektrisk stød! Rør ikke ved nogen spæn-
dingsførende komponenter! Elektrisk udstyr bærer
en farlig elektrisk spænding.
– Kun kvalificerede elektrikere må arbejde på det

elektriske system.
– Sluk for strømforsyningen, inden du arbejder på

elektrisk udstyr.

 FORSIGTIG!
Fare som følge af utilsigtet aktivering af røgkontrol-
spjældet. Utilsigtet aktivering af spjældbladet eller
andre dele kan føre til personskader.
Sørg for, at spjældbladet ikke kan løsnes utilsigtet.

Regelmæssig pleje og vedligeholdelse sikrer driftssik-
kerhed, funktionssikkerhed og lang levetid for røgkon-
trolspjældene.
Systemejeren er ansvarlig for vedligeholdelsen af røg-
kontrolspjældet. Systemejeren er ansvarlig for at lave
en vedligeholdelsesplan, for at definere vedligeholdel-
sesmålene og for udstyrets funktionsdygtighed.

Funktionstest
Røgkontrolspjældets funktionsdygtighed skal testes
mindst hver sjette måned; dette skal arrangeres af
systemejeren. Hvis to test efterfulgt af hinanden, den
ene 6 måneder efter den anden, er vellykkede, kan den
næste test gennemføres et år senere.
Funktionstesten skal udføres i overensstemmelse med
de grundlæggende vedligeholdelsesprincipper i føl-
gende standarder:
 EN 12101-8
 EN 13306
 EN 15423
 Afhængigt af, hvor spjældene er installeret, kan lan-

despecifikke regler være gældende.

Vedligeholdelse
Røgkontrolspjældet og aktuatoren er vedligeholdelses-
frie med hensyn til slid, men røgkontrolspjæld skal
stadig være en del af den regelmæssige rengøring af
røgudsugningsanlægget.

Inspektion
Røgkontrolspjæld skal kontrolleres inden idriftsættelse.
Efter idriftsættelse skal funktionen testes med jævne
mellemrum. Lokale krav og bygningsbestemmelser skal
overholdes.
De inspektionstiltag, der skal udføres, er angivet i Ä   
»Inspektions-, vedligeholdelses- og reparationsforan-
staltninger« på side  50 .
Testen af hvert røgkontrolspjæld skal dokumenteres og
evalueres. Hvis kravene ikke er fuldt ud opfyldt, skal der
træffes passende afhjælpende foranstaltninger.

Reparation
Af sikkerhedsmæssige årsager må reparationsarbejde
kun udføres af kvalificeret personale eller af produ-
centen. Der må kun anvendes originale reservedele.
Der kræves en funktionstest efter enhver reparation Ä 
8   »Idriftsættelse/funktionstest« på side  48 .
Alle reparationer skal dokumenteres.

Rengøring
Alle overflader på TROX-komponenter og -systemer,
med undtagelse af elektroniske dele, må aftørres med
en tør eller fugtig klud. Alle overflader må også ren-
gøres med en industristøvsuger. For at undgå ridser bør
en blød børste bruges på indsugningsstykket. Brug en
blød børste til at rengøre forseglingerne. Brug ikke ren-
gøringsmidler, der indeholder klor. Udstyr til fjernelse af
fastgroet snavs, f.eks. skrubbesvampe eller skure-
creme, kan beskadige overfladerne og må ikke bruges.

Vedligeholdelse
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Inspektions-, vedligeholdelses- og reparationsforanstaltninger

Interval Vedligeholdelsesarbejde Personale
A Tilgængelighed af røgkontrolspjældet

 Indvendig og udvendig tilgængelighed
– Giv adgang

Specialiseret personale

Installation af røgkontrolspjældet
 Installation i henhold til brugsanvisningen Ä  5   »Installation«

på side  15
– Installer røgkontrolspjældet korrekt

Specialiseret personale

Tilslutning af røgudsugningskanaler/riste/fleksibelt tilslutningsstykke Ä 
6   »Røgudsugningskanal og afdækningsriste« på side  36

 Tilslutning i henhold til denne vejledning
– Etablere korrekt tilslutning

Specialiseret personale

Forsyningsspænding til aktuatoren
 Strømforsyning i henhold til aktuatorens typeskilt

– Sørg for korrekt spænding

Skilled qualified electrician

A / B Kontrollér røgkontrolspjældet for skader
 Røgkontrolspjæld, spjældblade og forsegling skal være intakte

– Reparer eller udskift røgkontrolspjældet

Specialiseret personale

Funktionstest af røgkontrolspjældet Ä  8.2   »Funktionstest« på side  48

 Aktuatorens funktion er OK (spjældbladene lukker og åbner)
– Fastslå og fjerne årsagen til fejlen
– Udskift aktuator
– Reparer eller udskift røgkontrolspjældet

Specialiseret personale

C Rengøring af røgkontrolspjældet
 Ingen kontaminering indvendigt eller udvendigt på røgkontrolspjældet

– Fjern kontaminering

Specialiseret personale

Interval

A = Idriftsættelse
B = Regelmæssigt
Røgkontrolspjæld skal afprøves for deres funktionsdygtighed mindst hver sjette måned. Hvis to test efterfulgt
af hinanden er vellykkede, kan den næste test gennemføres et år senere.
C = Efter behov, afhængigt af graden af kontaminering

Vedligeholdelsesarbejde

Genstand, som skal kontrolleres
 Nødvendig tilstand

– Eventuelle afhjælpende foranstaltninger

Vedligeholdelse
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10 Nedlukning, fjernelse og
bortskaffelse

Sidste nedlukning
 Sluk for ventilationssystemet.
 Sluk for strømforsyningen.

Fjernelse

 FARE!
Fare for elektrisk stød! Rør ikke ved nogen spæn-
dingsførende komponenter! Elektrisk udstyr bærer
en farlig elektrisk spænding.
– Kun kvalificerede elektrikere må arbejde på det

elektriske system.
– Sluk for strømforsyningen, inden du arbejder på

elektrisk udstyr.

1. Kobl ledningerne fra.
2. Fjern røgudsugningskanalerne.
3. Fjern røgkontrolspjældet

Bortskaffelse

 MILJØ!
Risiko for miljøskader på grund af ukorrekt bort-
skaffelse af varer og emballage!
Fejl bortskaffelse kan skade miljøet.
Sørg for at få elektronisk affald og elektroniske kom-
ponenter bortskaffet af et autoriseret specialfirma.

Til bortskaffelse skal røgkontrolspjældet skilles helt ad.

Nedlukning, fjernelse og bortskaffelse
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11 Måltegning af flange

Måltegning af flange
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B Nba Nbi V W
100-179 2 0 0 0

180-277 3 1 0 1

278-477 4 2 0 2

478-677 5 3 1 2

678-877 6 4 2 2

878-1077 7 5 3 2

1078-1250 8 6 4 2

H Nha Z Y e E
100-165 2 0 0 0 0

320 3 0 0 278*

480 3 0 2 0 438

640 4 1 2 160 598

800 5 2 2 320 758

960 6 3 2 480 918

1120 7 4 2 640 1078

1280 8 5 2 800 1238

1440 9 6 2 960 1398

1600 10 7 2 1120 1558

1760 11 8 2 1280 1718

1920 12 9 2 1440 1878

2080 13 10 2 1600 2038

2240 14 11 2 1760 2198

2400 15 12 2 1920 2358

2560 16 13 2 2080 2518

* For H-dimension 320 tilføjes et Ø 3,2 hul i midten af
E-dimensionen (278).

Formler

Pha = (H + 120) / Nha
Pba = B + 120) / Nba
Pbi = (B - 78) / Nbi
F = B - 32
f = F - U
U = (F - f) / 2
E = H - 42
e = E - (Y Ï 219)

Nomenklatur
EK-JS
B - Bredder nominel dimension
H - Højder nominel dimension

Flange, huller udvendigt (vægmontering)
J - Summen af afstandene mellem de ydre huller på

breddesiden
Pba - Afstanden mellem de ydre huller på breddesiden
Nba - Hullernes indbyrdes afstand på de ydre huller på

breddesiden
K - Summen af afstandene mellem de ydre huller på

højdesiden
Pha - Afstanden mellem de ydre huller på højdesiden
Nha - Hulernes indbyrdes afstand på de ydre huller på

højdesiden

Flange, huller indvendigt (flange - spjældforbin-
delse)
F - Summen af afstandene mellem de ydre huller på

breddesiden
Pbi - Afstand mellem de indre huller på breddesiden
Nbi - Hullernes indbyrdes afstand på de indre huller på

breddesiden
f - Summen af afstandene mellem de indre indven-

dige huller på breddesiden
U - Afstand mellem de indre udvendige huller på

breddesiden
V - Antal indre indvendige huller på breddesiden
W - Antal af de indre udvendige huller på bredde-

siden
E - Summen af afstandene mellem de indre huller på

højdesiden
e - Summen af afstandene mellem de indre indven-

dige huller på højdesiden
Z - Antal indre indvendige huller på højdesiden
Y - Antal af de indre udvendige huller på højdesiden

P - Afstand
N - Huldeling
b - Bredde side
h - Højde side
a - udendørs
i - indenfor

Måltegning af flange
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12 Indeks
1, 2, 3 ...
230 V aktuator

ÅBEN/LUKKET....................................................  40
24 V aktuatorer

Modulerende........................................................  41
24 V-aktuatorer

ÅBEN/LUKKET....................................................  39
A
Afdækningsriste........................................................  37
Aktuator.............................................................  14 ,  38
Ansvar for fejl og mangler...........................................  3
Ansvarsbegrænsning..................................................  3
Anvendelse.................................................................  6
AS-i...........................................................................  38
B
Blade.........................................................................  14
Bortskaffelse..............................................................  51
C
Central BMS..............................................................  38
D
Dimension..........................................................  11 ,  12
E
Ekspansionsfuger .....................................................  36
Emballage.................................................................  13
F
Fjernelse...................................................................  51
Fleksible tappehætter................................................  36
Forsegling.................................................................  14
Forsyningsspænding.................................................  38
Funktionstest.............................................................  48
G
Garantikrav..................................................................  3
Gevindstænger..........................................................  35
H
Hotline.........................................................................  3
I
Idriftsættelse..............................................................  48
Indkapsling................................................................  14
Inspektion..........................................................  49 ,  50
Installation

i en lodret røgudsugningskanal............................  29
i en vandret røgudsugningskanal  17 ,  19 , 
21 ,  23 ,  31

på en lodret massiv røgudsugningskanal.............  33
på en lodret røgudsugningskanal.........................  27
på massive skaktvægge.......................................  33

Installationsposition...................................................  16
Installationsposition for spjældet...............................  16
Installationsretning....................................................  16
Installationssituationer...............................................  15
K
Kanalklemmer...........................................................  36
L
Ledningsføring..........................................................  38
Leje...........................................................................  13
Lodret........................................................................  16
N
Nedlukning................................................................  51
O
Ophavsret....................................................................  3
Ophængningssystem................................................  35
P
Personale....................................................................  6
R
Reparation.........................................................  49 ,  50
Røgudsugningskanal lavet af stålplader

Tilslutning på........................................................  36
S
Service........................................................................  3
Spjældblad................................................................  14
Symboler.....................................................................  4
T
Tappehætter af lærred...............................................  36
Tekniske data..............................................................  7
Teknisk service............................................................  3
Tilkobling...................................................................  14
Transport...................................................................  13
Transportskader........................................................  13
Typeskilt..............................................................  8 ,  14
V
Vandret......................................................................  16
Vedligeholdelse.........................................................  49
Vægt..................................................................  11 ,  12

Indeks
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