
Funktionstaster og LED-indikatorer:

Tast            ABV-åbne/alarm     Rød knap - ÅBN        

Tast            ABV-lukke Sort knap - LUKKE

Rød LED    ABV-åbne/alarm     UDLØST

Grøn LED   Drift DRIFT

Gul LED      Fejl CENTRALFEJL

Filnavn: TI_RBH3A_DK       

Beskrivelse
ABV-brandtryk med overvågning for styresystemerne: 
TRZ.., MZ.. og RSZ...
Med skjult lukketast/reset.
Lav ABS boks for indendørs montage. IP40.
Dimensioner:             125 x 125 x 36mm (L x B x H).
Kræver tilledning:       3 x 2 x 0,6mm
Kapslingsklasse:        IP 40
Standardfarve:           Grå
Omgivelsestemp.:      -5 til +40 C
Tilbehør: leveres med nøgle.
Driftspænding:           24V DC (-15% / +25%)
Kontaktbelastning:     max. 0,5A / 30V
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Kabeltværsnit:            max. 1,5mm

Anvendelsesområde
ABV-anlæggets vigtigste betjenings- og display-
enhed. Per ABV-anlæg er mindst ét brandtryk 
nødvendigt.
Funktion:
Nødbetjeningsenhed for brandudløsning af 
røglemme samt efterfølgende lukning af disse. 
Yderligt vises ABV-anlæggets tilstand (drift / 
fejltilstand / alarm) i brandtrykkets indikatorer.

Vejledning / montageanvisning
Alle ABV-brandtryk skal placeres på iøjnefalden-
de steder. (Flugt/adgangsveje). Brandtrykket 
skal placeres ca. 1,4 m over gulvet og ved 
naturlige hovedind- og udgangsveje. (Fx. ved 
hovedindgang eller flugtveje). 
Placeringen skal være i overensstemmelse med 
de lokale brandmyndigheders anvisninger.

EM - Der er kun indsat endemodstand i sidste eller eneste ABV-brandtryk. 

Teknisk information / betjeningsanvisning
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ABV Brandtryk
RBH / 3A

Tilslutnings-oversigt RBH/3A 

Kabellægning og elektronisk tilslutning 
må kun udføres af faguddannede el-
installatører.
Kabeltilslutningen må ikke udsættes for 
træk, vridning, klemning eller risiko for 
overklipning.
Den gældende lovgivning skal overhol-
des.

For videre information for tilslutning, se da venligst i vejledningen til styrecentralen.

Med forbehold for tekniske ændringer

Idriftsættelse og prøveforløb
Følg betjeningsanvisningen for den pågældende 
tilsluttede ABV-central.

Montage og installation må kun udføres af faguddannet og sikkerhedsbevidste elinstallatører. Læs og følg anvisningen i denne 
montageanvisning. Gem anvisningen for senere brug, fx. ved vedligehold.
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Skematisk indvendig afbildning 
af ABV-brandtrykket
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