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Generelt funktionsdiagram for MOX-6 Styring til parkeringsventilation

NOTER:
Afhængigt at det aktuelle projekt, kan der være forskelle. F.eks. hvis P-ventilationen ikke skal være en del af de brandtekniske foranstaltninger (f.eks. ved et etageareal over 2000 m² med fuld sprinklerdækning), vil 
brandtryk og røgsensorer normalt ikke være inkluderet i leverancen. *Ventilatorer kan leveres med to hastigheder eller trinløs regulerbare via frekvensomformer og *ventilatorer dækker over impulsventilatorer & 
eventuelle udsugningsventilatorer / indblæsningsventilatorer. **STOP MOTOR/FLUGT Skilt type GWA er ekstra tilbehør og leveres kun med efter ønske. GWA Skilte fås med lys eller lys & lyd (87 dB). Hvert projekt 
laves med sit helt eget forbindelsesdiagram, så det er let for elektrikeren at fortråde.

”n stk.” 
dækker 
over et 
vilkårlig 

antal 
enheder

OVER 3 CYKLUSER

**”GWA STOP 
MOTOR /

FLUGTSKILT”  
AKTIVERES

(LYS og evt. LYD)
(j.fr. VDI 2053)

MOX-6 styringens webinterface 
(kræver LAN tilslutning for 

tilgang) Varenr. MOX-6-1 eller 
MOX-6-2 

Evt. GWA 
flugtvejsskilte 

aktiveres
(pot.fri relæ)

Impulsventilator i 40°C eller 300/
400°C i 2 timer iht. EN 12101-3
Evt. kombineret med udsugning/

indblæsningsventilatorer. Tip: 
vores impulsventilator skubber 
til 10 gange normluftmængden 

(induktionseffekten).
Dimensionering: 6 gange 

luftskifte

Tip:
Pot.fri CTS 
signal kan 
sættes i 

stedet for 
brandtryk 

Note:
NOX 
koncentrationen 
stiger med CO 
koncentrationen.
Benzindampe/
dieseldampe etc. 
stiger med CH4 
konc. Antal afh. af 
rummets geometri
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Iht. EN12101-3, EN12101-9, DBI027

BRANDTRYK BT-100
(0 – n stk.)

Varenr 11786
1 stk. pr. udgang

Note:
BT-100 leveres med akustisk 
alarm og drifts-/fejlindikation og 
er mærket enten røgudluftning 
eller brandventilation


