KONTROL, MONITORING OG STRØMFORSYNING FOR BRANDVENTILATIONS SYSTEMER

TSZ-200
»	Kontrol, strømforsyning og visnings udstyr for brandventilations- og
brandalarmerings systemer

»	Application in large-area buildings and staircases
»	Kundetilpasset design
»	Strømforsyningsfunktioner i overensstemmelse med DS/ EN 1210110 og EN 54-4 standarderne

KONTROL, MONITORING,
STRØMFORSYNING
Egenskaber for TSZ-200

»	Designet for store bygninger
»	Kundespecifik for individuelle ordrer
»	Tilbehør og styremetoder afhænger af det formodede brandscenarie
»	Sikrer en sikker og jævn opstart af ventilatorer i varianterne (direkte,
stjerne-delta eller inverter-kontrolleret)

»	Understøtter brandspjæld styret med spændingsbrud ved anvendelse
af 24 V DC / 230 V vekselstrøm eller skiftpotentiale (24 V DC) eller fase
(230 V AC)

»	Understøtter elektromekaniske eller elektromagnetiske låse (f.eks
låse. klemmer, gribere)

»	Arbejder med CO og LPG detekterings systemer
»	Detekterer lukning eller åbning af brandspjæld og kontrollerer
timeout for deres åbning/lukning

»	Signalerer drift status med dioder i front af skabet og LCD display
(option)

»	Overvåger forbindelsen mellem eksterne enheder
»	Tillader sporing af hændelseshistorikken og afprøvning af korrekt
implementering af driftsscenarier

TSZ-200 er en strømforsyning og kontrolpanel designet til at kontrollere, vise og strømforsyne brandsikrings apparater i systemer
der kontrollerere spredning af røg og varme. TSZ-200 kan også anvendes i ventilationssystemer i boliger.
Brandprocedurer og ventilationsfunktioner realiseres via kontrolpanel programmet som er baseret på CFD simulation, brandscenarier
eller retningslinier for design af ventilations systemer.
Kontrolpanelet arbejder med invertere anslået op til 75 kW som tillader en blid opstart og jævn justering af hastigheden
(kapaciteten) for ventilatorer ved hjælp af udvidede kontrol algoritmer, f.eks ved at anvende ventilatoren til reverseret drift
eller variabel ventilatorhastighed kontrolleret af CO/LPG detekterings system. For mindre krævende systemer, understøtter
kontrolpanelet stjerne-delta start eller direkte start.
Enheden kan eventuelt udstyres med automatisk reservekobling (ARS). Et sådant system reagerer automatisk på hver
pause i strømforsyningen ved at starte reservekraftsystemet .
TSZ-200 understøtter Modbus RTU og Modbus TCP/IP protokoller, som muliggør at status signaler fra de individuelle
enheder og kontrolsignaler relateret til boligfunktioner, kan sendes mellem kontrolpanelerne. Ydermere tillader det
kommunikation med den centrale visualiseringsstation og CTS-systemet i bygningen
Det er muligt at anvende et normalt LCD panel for visning af driftstatus for flere kontrolpaneler i bygningen.
Panelet er påkrævet i store, omfattende systemer bestående af flere TSZ-200 enheder.

Anvendelsesområder for TSZ-200

» parkeringskældre
» flere etagers parkeringshuse
» kæmpe byginger
» tunneler

» horisontale evakuerings ruter
» industri- og produktions faciliteter
» iindkøbs- og logistik centre
» elektricitets- og varmeværker

TSZ-200 – tekniske godkendelser og certifikater
TSZ-200 er i overensstemmelse med DS/EN 12101-10
og EN 54-4 standarderne, som tillader anvendelse som
strømforsyningsenhed og kontrolpanel i systemer for kontrol af
spredning af røg/varme, og brand/bolig ventilations systemer.

TSZ-200 arbejder med følgende:

 brandventilatorer, tilluft ventilatorer og bolig
ventilatorer op til 75 kW (med forskellige opstart
modes)

 24 V eller 230 V brandspjæld
 24 V eller 230 V reguleringsspjæld
 24 V eller 230 V lineære eller roterende
elektromekaniske aktuatorer

 røgdetektorer eller manuelle betjeningspaneler
(D+H)

 andet udstyr anvendt i automatiske apparater for
brand- og bolig komfotventilationsystemer

Eksempel på brandventilations system
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1 Brandventilatorer
2 Tilluft ventilatorer
3 Jet ventilatorer
4 Brand- og overførings spjæld
5 CO/LPG detektorer
6 Advarselsskilte
7 Betjeningspaneler
8 Brandventilations lemme
9 Brandventilations vinduer
10 Tilluft døre/porte
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Tekniske specifikationer for TSZ-200
Kapslingsklasse

IP 54

Driftstemperatur område

−25°C – +75°C

Dimensioner (L × B × H)

Min. 300 × 600 × 600 mm, max. 800 × 1200 × 2000 mm

Hovedforsyning/forsyningsspænding

400/230 V AC

Max. strømforbrug

630 A

Detekterings kredsløb /
Type af detekteringskredsløb

Åben – overvåget

Antal af detekteringskredsløb

Max. 64 stk. (afhængig af bygningen)

Max. antal af elementer i et
detekteringskredsløb

10 stk. (detektorer, betjeningspaneler)

Overvågede signal linier

Ja (antal er afhængig af facilitet)

Elementer af signal linier

Optisk/akustisk lydgiver

Type og antal af enheder

Afhængig af strømforbruget af de individuelle enheder og bygnings krav (ventilatorer,
brandspjæld, brandventilationslemme, aktuatorer og andre enheder)

Relæ output

Max. 8 stk

Interne moduler

M251, M258, M241, M221 kontrol enheds moduler
3.5–15" touch screen
Inverter op til 75 kW
Strømforsyningsenheds blok i overensstemmelse med DS/EN 12101-10 og EN 54-4
standarder
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