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Kort brugermanual - Del B 

Beskrivelse
Montering - Tilslutning - Idriftsættelse

Med forbehold for ændringer uden forudgående varsel



Alle rettigheder forbeholdes. Under henvisning til loven om ophavsret må ingen del af denne manual eller softwaren hverken helt 
eller delvist blive kopieret, udbredt, overført via foto-tekniske midler, gengivet, oversat, eller overført til eventuelle elektroniske 
medier eller maskinlæsbar form uden forudgående skriftligt samtykke fra Labor Strauss Sicherungsanlagenbau GmbH Wien.

De oplysninger, der er skrevet i denne brugervejledning, er udarbejdet med den største omhu. Der tages hverken juridisk ansvar eller 
nogen form for erstatningsansvar for eventuelle urigtige oplysninger. Labor Strauss Sicherungsanlagenbau GmbH Wien forbeholder 
sig ret til at ændre oplysninger uden varsel og tager dermed ikke noget ansvar. Information om mulige fejl i manualen vil blive 
modtaget med taknemmelighed af forfatterne.

Alle mærke- og produktnavne anvendt i denne vejledning er handelsbetegnelser, servicemærker, varemærker eller registrerede 
varemærker tilhørende deres respektive ejere.



Kort brugermanual Serie BC600 – Del B 3

Vigtige oplysninger til brugeren af branddetektionssystemet
Branddetektions- og/eller -slukningssystemer er designet til at beskytte personer og ejendom mod 
farerne ved en brand. De bruges til at registrere brande så tidligt som muligt, til at slå alarm og (ved 
slukningssystemer) til at slukke brande. Disse systemer skal derfor planlægges, installeres og 
sættes meget omhyggeligt i drift af uddannet personale.

Kun servicespecialister, hvis ansatte kan bevise, at de er blevet uddannet specifikt i funk-
tionerne i kontrolpanelet fra Labor Strauss Sicherungsanlagenbau GmbH Wien (LST) eller 
personer, der er specifikt autoriserede af LST, tillades at planlægge, installere, ændre, vedli-
geholde og servicere et branddetektionssystem og/eller brandslukningskontrolsystem.

Dele af et branddetektions- eller slukningssystem, der udviser en fejl, er ikke i stand til udføre 
deres opgaver effektivt eller virker slet ikke. Få derfor eventuelle fejl repareret straks af en 
uddannet og autoriseret specialiseret virksomhed.

Kontrolsystemserie BC600 til branddetektion må kun anvendes sammen med de komponenter, der 
er anbefalet eller godkendt af Labor Strauss Sicherungsanlagenbau GmbH Wien, og kun til de 
forhold, der er angivet i beskrivelsen.

Ud over omhyggelig specialistbehandling, kræver Kontrolsystemserie BC600 til branddetektion 
først og fremmest korrekt transport, opbevaring, montering og idriftsættelse.

Denne brugervejledning beskriver funktionsrækkevidden i Kontrolsystemserie BC600 med firm-
ware BC600_V_1.02 (hvordan du kan læse firmwarens og hardwarens versionsnummer er beskre-
vet i Brugervejledningen Del A, Kapitel „[Komponenternes status]“).

Vigtig bemærkning
Denne korte brugervejledning indeholder et uddrag fra Brugervejledning Del B.
Mere detaljerede oplysninger om monteringen, tilslutningen og idriftsættelsen af Kontrolsystem-
serie BC600 til branddetektion kan findes i den lange version af Brugervejledning Del B

 på tysk (BC600_Handbuch-Teil-A_xxxx_9161337.pdf) eller

 på engelsk (BC600_Manual-Part-B_xxxx_9161344.pdf).
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CE-mærkning / Byggevareforordning EU 305/2011
Kontrol- og indikeringsudstyr til brug i branddetektions- og brandalarmsystemer installeret i 
bygninger (forkortet „branddetektionskontrolpaneler“) skal være forsynet med en CE-mærkning til 
anvendelse inden for EU. Ved hjælp af CE-mærkningen bekræfter fabrikanten overensstemmelsen 
med de respektive EU-direktiver som betingelse for markedsføringen af produkter inden for det 
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og især, at produktet er i overensstemmelse med de 
generelle lavspændingsdirektiver, elektromagnetisk kompatibilitetsdirektiver og -standarder, såvel 
som, hvad angår branddetektionskontrolpaneler, overholdelse af de europæiske standarder EN 54-2 
(Kontrol- og indikeringsudstyr) og EN 54-4 (Strømforsyningsudstyr).

Derudover reguleres overholdelsen af standarderne EN 54-2 og EN 54-4 for brugen af branddetek-
tionskontrolpaneler inden for EU af Byggevareforordning EU 305/2011 (tidligere Byggevare-
direktiv 89/106/EØF). Følgende tabel viser disse standarders bindende anvende-lighed:

Standard Version Obligatorisk anvendelse med 
virkning fra:

EN 54-2 Kontrol- og indikeringsudstyr EN 54-2:1997 1. august 2009
EN 54-2/A1:2006 1. august 2009

EN 54-4 Strømforsyningsudstyr EN 54-4:1997 1. august 2009
EN 54-4/A1:2002 1. august 2009
EN 54-4/A2:2006 1. august 2009

Tabel 1: Anvendelse af standarderne EN 54-2 og EN 54-4

Hvis funktioner, som ikke er i overensstemmelse med de respektive standarder, aktiveres af 
den autoriserede installatør under idriftsættelsen af branddetektionskontrolpanelet,
 må overensstemmelsen med standarderne EN 54-2 og/eller EN 54-4 ikke bekræftes for 

dette kontrolpanel, og
 dette kontrolpanel må ikke anvende inden for EU som „kontrol- og indikeringsudstyr til 

brug i branddetektions- og brandalarmsystemer installeret i bygninger“.
I så fald skal alle markeringer vedrørende dette, herunder CPD-nummeret på type-
godkendelsestesten, som er udstedt af prøvningsinstituttet, fjernes fra kontrolpanelet og fra 
de papirer, der følger med kontrolpanelet, der skal udføres af den autoriserede installatør.
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Sikkerhedsinstruktioner
Før installation, idriftsættelse, servicering eller brug af produktet, der er beskre-
vet i denne brugervejledning, skal du have læst betjeningsvejledningen 
omhyggeligt og du skal især bemærke oplysningerne på siderne 3 og 4 samt i 
Kapitel 1.3: „Vigtige tips“ fra side 10 og fremefter, og efterfølgende overholde 
disse.
Derudover er de piktogrammer, der er beskrevet i Kapitel 1.2: „Symboltyper“ fra 
side 9 og fremefter, meget vigtige for dig – disse piktogrammer anvendes hyppigt 
gennem hele denne brugsvejledning for at minde dig om de farer, der kan opstå 
ved ukorrekt anvendelse af produktet samt for at give dig værdifulde tips.
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1 Introduktion

1.1 Generelt
Denne anden del af Brugervejledning (Del B) af Kontrolsystemserie BC600 til branddetektion 
giver den autoriserede installatør de oplysninger, der er nødvendige for planlægning af kon-
trolpanelets konfiguration samt for montering, tilslutning og idriftsættelse af branddetektionskon-
trolpanelerne i det vægmonterede kabinet BC600-8 eller BC600-16 samt branddetektionskon-
trolpanelerne BC600-CE8, som er udført i 19-tommers frontmonterede kabinetter.
Denne del af brugervejledningen er direkte baseret på Del A i brugervejledningen. De observa-
tioner, bemærkninger og forklaringer, der er givet der, bliver ikke gentaget her!

Fig. 1: Billeder af Kontrolsystemserie BC600 til branddetektion
Til venstre: branddetektionskontrolpanel i vægmonteret kabinet BC600-8Lxx
Bagest til højre: branddetektionskontrolpanel i vægmonteret kabinet BC600-16Lxx
Forrest til højre: branddetektionskontrolpanel i 19-tommers frontmonteret kabinet 

BC600-CE8Lxx

1.2 Symboltyper
Specielt vigtige dele af teksten i denne Brugervejledning angives med symboler. Følgende sym-
boler anvendes:

Betyder FARE! Ignorering af disse anvisninger kan resultere i fare for liv og helbred.

Betyder PAS PÅ! Ignorering af disse tips kan resultere i systemfunktionsfejl eller skader på ejen-
dom.

Betyder TIP! Her indeholder teksten tips til nemmere betjening.

Betyder, at landespecifikke og/eller lokationsspecifikke ENHEDS- og/eller SYSTEM-
GODKENDELSER af branddetektionssystemet skal overholdes.

Betyder, at i tilfælde af, at man ignorerer denne tekst, kan bindende europæiske standarder 
blive overtrådt og derfor bør enheden måske ikke blive anvendt inden for EU.
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Menupunkter og indholdet af displaybilleder er skrevet i firkantede parenteser i den beskrivende 
tekst, f.eks. [Alarmer].

Hvis displaybilleder eller displayets betjeningselementer og kontrolpanelernes betjeningsfelt er 
nævnt i teksten, er elementernes navne sat i anførselstegn, f.eks. „... den lysemitterende diode 
'Strøm' angiver...“.

1.3 Vigtige tips
Branddetektionssystemer og -enheder skal henholdsvis altid planlægges, installeres og idriftsættes 
af specialister, der er uddannet kontinuerligt.

Før du åbner branddetektionskontrolpanelets boks, skal du slukke for netspændingen og 
træffe foranstaltninger til at sikre, at den ikke tændes igen! Når kabinettet er åbent og net-
spændingen er tilsluttet, er visse fritlagte komponenter forbundet med spænding i niveauer, 
der er livstruende! Sikkerhedsskærmene på disse komponenter bør aldrig blive fjernet.

Når du arbejder på branddetektionskontrolpanelet og når du håndterer komponenter skal du over-
holde de sædvanlige beskyttelsesforanstaltninger ved udledning af statisk elektricitet: Før og 
under det arbejde, der udføres på printplader, skal statisk elektricitet fra din krop aflades pålide-
ligt ved at røre ved et jordet stykke metal. Strømdrevne værktøjer (f.eks. loddekolber) skal abso-
lut være udstyret med beskyttende jordforbindelse eller være udtrykkeligt godkendt til brug på 
installationer, der er følsomme overfor statisk elektricitet. Den sædvanlige beskyttende isolering 
er ikke tilstrækkelig.

Under montering, vedligeholdelse og servicering, skal de gældende love, standarder og ret-
ningslinjer for montering og vedligeholdelse af branddetektionssystemer overholdes!

1.4 Typekode
For at betegne Kontrolsystemserie BC600 til branddetektion, er følgende typekode anvendt (cifre i 
typekoden, som ikke er relevante for beskrivelsen af en specifik funktion, er repræsenteret af „x“):

Type Beskrivelse

K
ab

in
et

BC600-8xxx Branddetektionskontrolpanel i vægmonteret kabinet med Backplane BPL610-1, for-
beredt for montering af op til 8 funktionsmoduler. En NT602-1, en NT604-1 eller en 
NT608-1 strømforsyning installeres i kabinettet. I det vægmonterede kabinets låge er 
3 montageområder forberedt for udvidelse.

BC600-16xxx Branddetektionskontrolpanel i vægmonteret kabinet med Backplane BPL610-1, for-
beredt for montering af op til 8 funktionsmoduler.
Derudover kan der monteres en Backplane BPL608-1 i kabinettet. Derefter kan der 
installeres op til 16 funktionsmoduler i det vægmonterede kabinet. Der kan installeres 
enten en NT602-1, en NT604-1 eller en NT608-1 strømforsyning i kabinettet. I det 
vægmonterede kabinets låge er 4 montageområder forberedt for udvidelse.

BC600-CE8xxx Branddetektionskontrolpanel i 19-tommers frontmonteret kabinet med Backplane 
BPL610-1, forberedt for montering af op til 8 funktionsmoduler. En NT602-1 eller en 
NT604-1 strømforsyning kan installeres under branddetektionskontrolpanelet. I front-
panelet er 2 monteringsområder forberedt for udvidelse.

Sk
æ

rm

BC600-xLxx Dette branddetektionskontrolpanels boks er udstyret med et display og ABB600-1 
betjeningstavle (1/4 VGA grafikskærm, LED-dioder, membrantastatur).

BC600-xNxx Boksen er ikke forsynet med display og betjeningstavle. De tilgængelige montering-
sområder til udvidelser (f.eks. LAF648) kan anvendes; takket være det fleksible 
koncept er anvendelsen af udvidelsesområderne ikke begrænset.
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St
rø

m
fo

rs
yn

in
g

BC600-xx2x Branddetektionskontrolpanelet er udstyret med en NT602-1 Strømforsyning. Hvis 
yderligere strømforsyningsenheder er påkrævet, skal de bestilles separat og skal 
monteres i yderligere kabinetter (f.eks. GEHZ600-16).

BC600-xx4x Branddetektionskontrolpanelet er udstyret med en NT604-1 Strømforsyning. Hvis 
yderligere strømforsyningsenheder er påkrævet, skal de bestilles separat og skal 
monteres i yderligere kabinetter (f.eks. GEHZ600-16).

BC600-xx8x Branddetektionskontrolpanelet er udstyret med en NT608-1 Strømforsyning. Hvis 
yderligere strømforsyningsenheder er påkrævet, skal de bestilles separat og skal 
monteres i yderligere kabinetter (f.eks. GEHZ600-16).

C
en

tr
al

 p
ro

ce
st

av
le

  BC600-xxxS Branddetektionskontrolpanelet er udstyret med en ZTB600-1 hovedkort (standard ver-
sion uden ekstra processor).

BC600-xxxR Branddetektionskontrolpanelet er udstyret med en ZTBR600-1 hovedkort med ekstra 
ZTBR600-1 processor).

BC600-xxxx/
SETx

Ifølge typekoden er kunde- og lande-specifikke konfigurationer af branddetektion-
skontrolpanelerne angivet med et indledende „/“.

Tabel 2: Forklaring af typekoden på Kontrolsystemserie BC600 til branddetektion

HB600B_da_kurz.odt / 1528 / AN9161425
Side/55/11

11



12 Kapitel 2   •  Komponenter i Kontrolsystemserie BC600 til branddetektion Kort brugermanual Serie BC600 – Del B

2 Komponenter i Kontrolsystemserie BC600 til branddetektion
Dette kapitel giver en kort præsentation og forklaring på komponenterne i branddetektionskon-
trolpanel BC600 og udvidelsesmodulerne.

2.1 Oversigt

Fig. 2: Udvidelsesversioner af Kontrolsystemserie BC600 til branddetektion

2.2 Kabinetter

2.2.1 Vægmonteret kabinet til BC600-8xxx eller BC600-16xxx
Det todelte kabinet er lavet af pulverlakeret stålplade og er beregnet til montering på væg.

2.2.2 19-tommers kabinet til BC600-CE8xxx
CE-versionen af branddetektionskontrolpanelet er konstrueret som et kompakt 19-tommers front-
monteret kabinet, som er beregnet til montering i lukkede 19-tommers kabinetter.

2.3 Hovedkort ZTB600-1
Hovedkortet ZTB600-1 er forsynet med
 Tre frit programmerbare relæoutput (hvoraf den første er forudindstillet som fælles alarmrelæ 

og den anden som fælles fejlrelæ),
 To frit programmerbare, overvågede sirene-output,
 3 frit programmerbare input,
 8 frit programmerbare OC-output (ZTB-OC output),
 Et INFO-bus interface,
 Et USB-interface (USB1), der er forberedt til tilslutning af PARSOFT PCen og
 Et USB-interface (USB2) til udvidelser.

2.4 NT602-1, NT604-1, NT608-1 strømforsyninger
De spændinger, der bruges til at drive branddetektionskontrolpanelet, branddetektorerne, de øvrige 
enheder, som er tilsluttet både internt og eksternt i kontrolpanelet, samt til opladning af stand-
by-batterier, genereres af netspændingen fra strømforsyningerne.
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2.5 Skærm og Betjeningstavle ABB600-1
1/4 VGA-skærm og LED-display bliver aktiveret af processorsystemet på display og betjeningskor-
tet ABB600-1 og branddetektionskontrolpanel betjentes via tastaturet.

2.6 Funktionsmoduler
Der er et stort antal pladsholdere tilgængelige på en eller flere backplaner for funktionsmoduler for 
tilslutning af detektorer, moduler, perifere enheder, enheder med serielle interface, input og output, 
osv., (se Kapitel 2.7: „Backplane“ fra side 13 og fremefter), afhængig af den valgte type brandde-
tektionskontrolpanel og dets udvidelsesmulighed.

Funktionsmodulerne behandles via adressen på backplanet og antallet af pladsholdere anvendt på 
backplanet. Desuden drives funktionsmodulerne via backplanet.

2.6.1 Sløjfe interface LIF601-1
Sløjfe interface LIF601-1 giver mulighed for tilslutning af
 En sløjfe med tovejs-datatrafik for detektorer og moduler i ADM-teknologi,
 Derudover er 8 frit programmerbare OC-output tilgængelige for andre opgaver.

Ved hjælp af programmering bestemmer installatøren separat for hver sløjfe interface separat, om
 Apollo/Discovery protokol med 126 adressepunkter pr. sløjfe,
 System Sensor/200AP protokol med op til 159 detektorer og op til 159 moduler pr. sløjfe eller
 Labor Strauss/700 protokol med 240 adressepunkter pr. sløjfe,
skal behandles.

Hvert sektionskontrolpanel på Branddetektionskontrolpanel BC600 eller BCnet600 kan håndtere 
op til 20 LIF601-1 Sløjfegrænseflader.

2.6.2 Konventionel detektor interface GIF608-1
Den konventionelle Detektorgrænseflade GIF608-1 giver mulighed for tilslutning af
 8 detektorsløjfer,
 derudover er 8 frit programmerbare OC-output tilgængelige for andre opgaver.

2.6.3 Bedredskabs interface FWI600-1
Den er forsynet med
 Et frit programmerbart relæoutput,
 Et frit programmerbart overvåget output med programmerbar overvågningsstrøm,
 8 frit programmerbare input og
 8 frit programmerbare output.

2.6.4 Seriel interface SIF601-1
Bortset fra de interface, som hovedkortet som standard er udstyret med, giver et Seriel interface 
SIF601-1 dig mulighed for at forsyne et branddetektionskontrolpanel med flere interface.

Det Serielle interface SIF601-1 er forsynet med en galvanisk isoleret RS232C interface samt et 
INFO-bus interface. Ved hjælp af programmering kan en af de to interface bruges samtidig og kan 
indstilles til den ønskede protokol.

2.7 Backplane
Backplanet distribuerer systemets bus-adresser, systemets bus-oplysninger og forsyningsspænding 
til funktionsmodulerne.

Op til otte funktionsmoduler kan tilsluttes til hver backplane.

2.7.1 Backplane BPL610-1
Backplane BPL610-1 er inkluderet i basisversionen af BC600-8xxx og BC600-16xxx, samt i det 
19-tommers frontmonterede BC600-CE8xxx kabinet. BPL610-1 er forsynet med 10 slots, hvoraf to 
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14 Kapitel 2   •  Komponenter i Kontrolsystemserie BC600 til branddetektion Kort brugermanual Serie BC600 – Del B

er reserveret for hovedkortet ZTB600-1, mens funktionsmodulerne kan tilknyttes til de andre 8 
slots.

2.7.2 Backplane BPL608-1
Backplane BPL608-1 er beregnet til udvidelser på basisversionen af de vægmonterede 
BC600-16xxx kabinetter.

BPL608-1 er forsynet med 8 slots, hvortil 8 funktionsmoduler kan tilknyttes.

2.8 LED-displayfelt LAF648-x
LED-displayfeltet LAF648-1, der kan monteres valgfrit i frontpanelet på kontrolsystemserie 
BC600 til branddetektion, indeholder 48 LED-par, der frit kan programmeres parvis.

2.9 Standby-batteri
De vægmonterede kabinetter til Kontrolsystemserie BC600-8xxx og BC600-16xxx er designet til at 
rumme 2 standby-batterier med 12V/max. 20Ah (BC600-8xxx) eller 45Ah (BC600-16xxx) hver, 
forbundet i serie.

Det er ikke tilladt at parallelforbinde strømforsyningerne eller andre strømforsyningers 24V 
standby-batterienheder!

Anvend under ingen omstændigheder batterier af en anden type end den type, der leveres 
som standard, der er specielt designet til brug i sikkerhedssystemer! Den opladningsproces, 
der anvendes i branddetektionskontrolpanelet, er designet til denne batteritype. Andre bat-
terier kan begynde at lække under drift eller endda springe - hvilket kan ødelægge brand-
detektionskontrolpanelet.

2.9.1 Bestemmelse af standby-batteriets påkrævede kapacitet
Generelt er standby-batteriets påkrævede kapacitet afhængig af
 systemspænding under strømafbrydelse
 systemspænding under akustiske og optiske alarmer (alarmtilstanden) og
 den påkrævede strømafbrydelses overlapningstid.

I hvert BCnet600 sektionskontrolpanel på Branddetektionskontrolpanel BCnet600 skal der 
anvendes et separat standby-batteri.

Uden hensyntagen til batteri spænding, effektivitet, osv., kan du bestemme standby-batteriernes 
minimumskapacitet baseret på de ovennævnte installationsregler med
CMIN = 72 × ISTRØMAFBRYDELSE + 0,5 × IAL hvor
CMIN ... minimumskapacitet i [Ah]
ISTRØMAFBRYDELSE ... samlet systemspænding under strømafbrydelse i [A], uden at der gives 

    alarm
IAL ... hele systemspændingen mens der gives alarm i [A].

Med enhver strømenheds-/batterikombination omtales den strøm, der skal leveres af strømenheden, 
der driver det respektive underområde i systemet, som „systemspænding“.
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3 Samling af kontrolpanelet, montering af valgfri komponenter

3.1 Placering af installationen
Kontrolsystemserie BC600 til branddetektion skal installeres i et rent og tørt rum på en stabil 
vægoverflade. Temperaturen i umiddelbar nærhed af kontrolpanelet bør ligge mellem -5°C og 
+40°C. Den relative fugtighed i luften må ikke overstige 95% ved 40°C.

3.2 Kontrolpanelernes dimensioner
Dette kapitel omhandler kun de standardkontrolpaneler og kabinetter, som leveres fra fabrikken 
som standardudstyr. BC600-E kontrolpanelerne er installeret i 19-tommer kabinetter, som er indi-
viduelt udvalgt til den pågældende anvendelse, derfor kan deres struktur og dimensioner ikke 
bestemmes på forhånd.

3.2.1 Dimensioner på Kontrolpanel BC600-8xxx

Fig. 3: Dimensioner på det vægmonterede kabinet til Kontrolpanel BC600-8xxx
A … set forfra, ingen installationer, lågen er taget af hængslerne
B … set fra venstre side
C … set fra oven
D … lås
E … kabelindgang for lavspændingslinjer (f.eks. sløjfekabler)
F … kabelindgang til netspændingsforsyningskabler
G … åbninger til fastgørelse af standby-batterier
H … kabelindgange (øverst og nederst) til overflademontering eller til indførsel af kabler gen-

nem et andet vægmonteret kabinet, for PG16 (M25 nipler).
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3.2.2 Dimensioner på Kontrolpanel BC600-16xxx

Fig. 4: Dimensioner på det vægmonterede kabinet til Kontrolpanel BC600-16xxx
A … set forfra, ingen installationer, lågen er taget af hængslerne
B … set fra venstre side
C … set fra oven
D … lås
E … kabelindgang for lavspændingslinjer (f.eks. sløjfekabler)
F … kabelindgang til netspændingsforsyningskabler
G … åbninger til fastgørelse af standby-batterier
H … kabelindgange (øverst og nederst) til overflademontering eller til indførsel af kabler gen-

nem et andet vægmonteret kabinet, for PG16 (M25) nipler.

3.2.3 Dimensioner på Kontrolpanel BC600-CE8

Fig. 5: Dimensioner på 19-tommer versionen af Kontrolpanel BC600-CE8xxx
A … set forfra
B … set fra venstre side
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3.3 Montering af kontrolpanelet
De skruer og forankringer, der er nødvendige for montering af kontrolpanelkabinettet, er inkluderet 
i den pakke, der følger med det respektive kontrolpanel.

3.3.1 Montering af kontrolpanelet i vægmonteret kabinet
Hvis du skal installere valgfrie BGT600-1 modulbæringer i de vægmonterede kabinetter, skal du 
huske, at før du skruer kabinetterne på væggen, så skal de nødvendige afstandsbolte (de vises 
med symbolet „■“ på de respektive billeder) være monteret på bagpanelet.

Sørg for, at der hverken er tændt for netspændingen eller at standby-batterierne er for-
bundet, så længe der udføres kabelarbejde!

Kontrolpanelets kabinet skal være jordet under betjening! Til dette formål tilsluttes kontrolpanel-
skabinettet til den lokale elektriske installations potentialudligningsskinne.
Sørg for, at den beskyttende jordledning på strømforsyningslinjen er forbundet med jordforbind-
elsesterminalen på den nederste del af kabinettet, at der er oprettet forbindelse med den beskyt-
tende jordforbindelse mellem Strømforsyningsserien NT600 og den nederste del af kabinettet, og 
at kabinettets låge og kabinettets nederste del er elektrisk forbundet til jordforbindelsen.

3.3.2 Montering af Kontrolpanel BC600-CE8xxx (19-tommer versionen)
Alle komponenter i kontrolpanelet er fastgjort på bagsiden af kontrolpanelets frontpanel. 

Brug de fire M6 skruer og låsemøtrikker, der er inkluderet i den vedlagte pakke med samlingsma-
teriale til monteringen af kontrolpanelet i kabinettets 19-tommers monteringsramme.

Fig. 6: Kontrolpanel BC600-CE8xxx set bagfra
A … 19-tommers frontpanel (8RU)
B … monteringsbakke
C … monteringsbakkens dæksel
D … øvre styretapper til monteringsbakkens dæksel
E … nedre styretapper til monteringsbakkens dæksel
F … monteringsskruer til monteringsbakkens dæksel
G … monteringsskruer til montering af monteringsbakken på det 19-tommers frontpanel
H … kabelindgang for lavspændingslinjer (f.eks. sløjfekabler)
I … kabelindgang til netspændingsforsyningskabler

3.4 Montering af komponenter i kontrolpanelerne

3.4.1 Generelt
Alt montagearbejde må kun foretages, når der ingen spænding er på branddetektionskontrolpanelet. 
Netspændingen skal være slukket og der skal træffes foranstaltninger til at sikre, at den ikke kan 
tændes, og standby-batterierne skal være afbrudt.
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3.4.2 Monteringsmuligheder i kontrolpanelerne

3.4.2.1 Installationer i et Kontrolpanel BC600-8xxx

Fig. 7: Åbent vægmonteret kabinet til branddetektionskontrolpanel BC600-8L2S i basisversionen
A … kabelledningsnet for forbindelse mellem vægstykke og dørinstallationer
B … terminalforbindelser til afskærmning af ledninger fra afskærmede kabler
C … dørens jordforbindelse
D … strømenhedens beskyttende jordforbindelse
E … strømforsyningslinjens PE-tilslutning
F … potentialudlignings forbindelse
G … Modulbæring BGT600-1 for valgfri komponenter

Fig. 8: Oversigt over monteringen af komponenter i branddetektionskontrolpanel BC600-8xxx
Øverst: maksimalt mulige konfiguration af et Branddetektionskontrolpanel BC600-8xxx (lågen er  

vist indefra, efter at være blevet taget af sine hængsler)
Nederst: maksimalt mulige konfiguration af et GEH600-8 Hjælpekabinet (vist uden lågen)
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A … standby-batteri 12V/max. 20Ah
B … Modulbærer BGT600-1

■ … Før monteringen af kabinettet skal de monteringsbolte, der er inkluderet i pakken, som 
følger med modulbæringen, monteres på disse positioner på vægstykkets bagpanel!

C … Strømforsyning NT602-1, NT604-1 eller NT608-1
D … Hovedkortet ZTB600-1
E … funktionsmoduler (LIF601-1, osv.)

3 funktionsmodulpladsholdere i laveste forbindelsesniveau, ved siden af ZTB600-1, og  
yderligere 5 funktionsmodulpladsholdere i øverste forbindelsesniveau

F … Display og Betjeningskort ABB600-1
G … udvidelsesfelter (LAF648-x osv.)

3.4.2.2 Installationer i et Kontrolpanel BC600-16xxx

Fig. 9: Åbent vægmonteret kabinet til branddetektionskontrolpanel BC600-16L4S i basisversionen
A … kabelledningsnet med kabelforbindelser fra vægstykket til Skærm og Betjeningstavle  

ABB600-1
B … terminalforbindelser til afskærmning af ledninger fra afskærmede kabler
C … lågens jordforbindelse
D … strømforsyningens beskyttende jordforbindelse
E … strømforsyningens PE-tilslutning
F … potentialudlignings forbindelse
G … Modulbæring BGT600-1 for valgfri komponenter
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Fig. 10: Oversigt over monteringen af komponenter i Branddetektionskontrolpanel BC600-16xxx
Øverst: maksimalt mulig konfiguration af et Branddetektionskontrolpanel BC600-16xxx (lågen  

er vist indefra, efter at være blevet taget af sine hængsler)
Nederst: maksimalt mulig konfiguration af et GEH600-16 Hjælpekabinet (vist uden døren)
A … standby-batteri 12V/max. 45Ah
B … Modulbæring BGT600-1

■… Før monteringen af kabinettet skal de monteringsbolte, der er inkluderet i pakken,  
som følger med modulbæringen, monteres på disse positioner på vægkabinettets bagpanel!

C … Strømforsyning NT602-1, NT604-1 eller NT608-1
D … Hovedkortet ZTB600-1
E … funktionsmoduler (LIF601-1 osv.) på BPL610-1 med adresse 1 (fabriksindstilling), 3 funk-

tionsmodulpladsholdere i laveste forbindelsesniveau, ved siden af ZTB600-1, og yderligere  
5 funktionsmodulpladsholdere i øverste forbindelsesniveau

F … funktionsmoduler (LIF601-1 osv.) på BPL608-1 med den næste frie adresse, 4 funk-
tionsmodulpladsholdere, hver i det laveste og i det øverste forbindelsesniveau

G … Display og Betjeningskort ABB600-1
H … udvidelsesfelter (LAF648-x osv.)
I … Den del, der er markeret af stiplede linjer, kan bruges til to forskellige versioner:
J … version 1: op til to ekstra modulbæringer (B)
K … version 2: supplerende backplane BPL610-1 med adresse 2 (efter konvertering), udstyret  

med 3 funktionsmoduler i det laveste og yderligere 5 i det øverste forbindelsesniveau  
(LIF601-1 osv.)
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3.4.2.3 Installationer i BC600-CE8xxx kabinettet

Fig. 11: Bagsiden af basisversionen af branddetektionskontrolpanel BC600-CE8L4S, monteringsbakkens  
dæksel er blevet fjernet.
A … kabelledningsnet med kabelforbindelser til display og Betjeningskort ABB600-1
B … potentialudlignings forbindelse
C … strømforsyningens beskyttende jordforbindelse
D … forbindelser til den beskyttende jordledning (PE) og til afskærmning af ledninger fra  

afskærmede kabler

Fig. 12: Oversigt over monteringen af valgfri komponenter i Branddetektionskontrolpanel  
BC600-CE8xxx
A … Strømforsyning NT602-1 eller NT604-1
B … Hovedkortet ZTB600-1
C … funktionsmoduler (LIF601-1, osv.)

3 funktionsmodulpladsholdere i laveste forbindelsesniveau, ved siden af ZTB600-1, og  
yderligere 5 funktionsmodulpladsholdere i øverste forbindelsesniveau

D … Display og Betjeningstavle ABB600-1
E … udvidelsesfelter (LAF648-x osv.)

3.4.3 Montering af funktionsmodulerne (LIF601-1, osv.)
Aflad på pålidelig måde statisk elektricitet under de følgende aktiviteter ved at røre ved kon-
trolpanelets kabinet, der er tilsluttet til den beskyttende jordledning.

Fig. 13: Montering af funktionsmodulerne
Venstre: montering i laveste pladsholderniveau på en backplane
Højre: montering i øverste pladsholderniveau på en backplane
A … funktionsmoduler monteret i det laveste pladsholderniveau
B … stikforbindelse i det laveste pladsholderniveau på backplanet
C … backplane
D … monteringsskruer fra den pakke, der følger med funktionsmodulerne
E … funktionsmoduler monteret i det øverste pladsholderniveau
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F … stikforbindelse i det øverste pladsholderniveau på backplanet
G … sekskantskruer fra den pakke, der følger med funktionsmodulerne

3.4.4 Montering og mærkning af udvidelsesfelterne (LAF648-x osv.)
I dørene til de vægmonterede kabinetter og i de 19-tommers frontpaneler er de forberedte monter-
ingsåbninger til udvidelsesfelter dækket med dummy-dæksler.

Fig. 14: Forsiden af kabinettet set bagfra, vist med Branddetektionskontrolpanel BC600-CE8xxx
Venstre: forsiden af kabinettet i basisversionen, med dummy-dæksler
Højre: forsiden af kabinettet efter montering af udvidelsesfeltet (f.eks. LAF648-1).

3.4.5 Montering af standby-batterier
Placer standby-batterierne på bunden af branddetektionskontrolpanelets boks eller hjælpekabinet 
eller i batteribeslaget, ifølge Fig. 15 nedenfor.

Fig. 15: Placering af de installerede standby-batterier i bunden af vægkabinettet til Branddetektionskon-
trolpanel BC600-8xxx

Placer ikke standby-batterierne i kabinettet, før de er blevet permanent og sikkert fastgjort til 
væggen. Standby-batterierne er tunge, midlertidige skruer kan blive revet ud af batteriernes vægt!

Du må ikke tilslutte standby-batterierne til en strømforsyning, før alt andet kabelarbejde er fuld-
ført!

Kontrolsystemserie BC600 til branddetektion må under ingen omstændigheder blive trans-
porteret med monterede standby-batterier!
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4 Internt bus-system og systemforsyning

4.1 Generelt
Alle funktionsmoduler og komponenter i Kontrolsystemserie BC600 til branddetektion (f.eks. 
ZTB600-1, LIF601-1, ABB600-1, NT602-1) er forbundet med hinanden via et kraftfuldt bus-sys-
tem, som, for at øge sendesikkerheden, består af to separate, uafhængige bus-systemer – sys-
tem-bussen og UI-bussen. Ved hjælp af dette bus-system kan en stor mængde begivenheder og 
informationer fordeles mellem komponenterne.

Både system-bussen samt UI-bussen skal afsluttes med et Afslutningsstik SBA600-1 ved det sid-
ste bus-element.

4.1.1 System-bus
Der er to adressepositioner på system-bussen:
 Adresseområdet fra 1.1 til 7.8 er dannet af backplane-nummeret og pladsholderens nummer på 

backplanet (backplanenummer . pladsholdernummer) og er beregnet til alle funktionsmoduler 
(f.eks. LIF601-1, GIF608-1, FWI600-1), der er forbundet med hovedkortet ZTB600-1 via back-
planer (BPL608-1 eller BPL610-1). Du behøver ikke at udstyre alle pladsholdere på backplanet 
med funktionsmoduler - huller er tilladt. I backplanenumrene er huller ikke tilladt.

 Adresseområdet fra 1 til 7 er beregnet til alle strømenheder, der er forbundet til hovedkortet 
ZTB600-1 via system-bus-kablet og backplanet. Tildelingen er uden betydning – huller er 
tilladt.

På system-bussen kan en hovedkortet ZTB600-1 betjene
– op til 54 funktionsmoduler (som kan omfatte op til 20 LIF601-1 sløjfe interface) og
– op til 4 strømenheder.

System-bussen må ikke overstige den maksimale bus-kabellængde på 10m.

4.1.2 UI-bus
Adresseområdet for UI-bussen fra 1-15 er beregnet til alle komponenter, der er installeret i lågen 
eller i frontpanelet på et kontrolpanel.
Adresse 1 er reserveret til Display og Betjeningskortet ABB600-1,
adresse 2 bør forblive forbeholdt for en anden (redundant) ABB600-1,
adresserne 3 til 15 kan bruges til alle andre komponenter, der er installeret i lågen eller i frontpane-
let på et kontrolpanel, og som kommunikerer med hovedkortet via UI-bussen. Tildelingen er uden 
betydning – huller er tilladt.

Når den ses fra ZTB600-1/backplanet, skal display og Betjeningkortet ABB600-1 altid være 
tilsluttet til UI-bussen som den første komponent. Startende fra ABB600-1 ledes UI-bussen hen 
til de andre komponenter.

UI-bussen må ikke overstige den maksimale bus-kabellængde på 5m.

4.1.3 Systemforsyning
Hvert backplane på et kontrolpanel er direkte forbundet til en Strømforsyning NT60x-1 ved hjælp 
af sit eget Systemforsyningskabel SVK600-xx (xx = kablets længde). Via dette kabel tilføres 
driftsspændingen (nominel spænding 24V) til den Centrale procestavle ZTB600-1 og til de funk-
tionsmoduler, der er blevet tilknyttet til backplanet.

De enheder, der er installeret i kontrolpanelets låge, Display og Betjenings kort ABB600-1, LED-
skærmfelt(er) LAF648-x, osv.) også er drevet af NT60x-1 Strømforsyningen via SVK600-x Sys-
temkabler.
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4.2 Adressering af komponenterne
Via branddetektionskontrolpanelets backplaner er alle funktionsmoduler forbundet til bus-
systemerne og strømforsyningen. Backplanerne kan indstilles til følgende adresser:
 BPL610-1: 1 (permanent indstillet)
 BPL608-1: 1 – 7 (ved hjælp af drejekontakt)

Følgende standardkombinationer i backplaner er mulige i Kontrolsystemserie BC600:
 BC600-8xxx: 1 Backplane BPL610-1
 BC600-16xxx: 1 Backplane BPL610-1, kan udvides med 1 Backplane BPL608-1

Adresserne på funktionsmoduler er fast tilknyttet til pladsholderne på backplanerne, se tabel 3 og 4 
på de næstfølgende sider.

De komponenter, der er blevet monteret i lågen eller i frontpanelet på kontrolpanelet, har deres eget 
adresseområde 1-15, inden for hvilket deres adresse kan indstilles ved hjælp af en drejekontakt – 
med undtagelse af display og betjeningskortet, som kun kan indstilles til adresse 1 eller 2.

Strømenhederne har deres eget adresseområde 1-7, Strømforsyning NT602-1 er permanent indstil-
let til „1“, for alle andre strømenheder indstilles adressen ved hjælp af en drejekontakt.

4.2.1 Backplane BPL610-1
En backplane BPL610-1 er inkluderet i basisversionen af alle branddetektionskontrolpaneler i et 
vægmonteret kabinet (BC600-8xxx, BC600-16xxx) samt i det 19-tommers frontmonterede 
BC600-CE8xxx kabinet. Adressen på Backplane BPL610-1 er permanent indstillet til „1“.

Fig. 16: Placering af forbindelseselementerne på Backplane BPL610-1

Kun hovedkortet ZTB600-1 eller ZTBR600-1 må blive knyttet til de to pladsholdere, der er mær-
ket „ZTB600“.

Pladsholderne ST1,..., ST8 gør det muligt at tilknytte funktionsmoduler såsom LIF601-1, 
GIF608-1, osv., som du ønsker det, huller er også tilladt.

4.2.1.1 Funktionsmodulernes logik-adresser i det vægmonterede kabinet med Backplane BPL610-1

Backplane Backplanets adresse
Backplanets pladsholder

ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 ST7 ST8
BPL610-1 1 (permanent indstillet) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
Tabel 3: Adresserne på de funktionsmoduler, der er tilsluttet til en Backplane BPL610-1.

4.2.2 Backplane BPL608-1
Backplane BPL608 bruges til at øge antallet af funktionsmodulpladsholdere på et Kontrolpanel 
BC600-16 og (som funktionsmodulbærer FMT608-1) til at konstruere branddetektionskon-
trolpaneler i kontaktkabinetter.

Fig. 17: Placering af forbindelseselementerne og adressekontakt SW1 på Backplane BPL608-1

HB600B_da_kurz.odt / 1528 / AN9161425
Side/55/24

24



Kort brugermanual Serie BC600 – Del B Kapitel 4   •  Internt bus-system og systemforsyning 25

4.2.2.1 Funktionsmodulernes logik-adresser, hvis en Backplane BPL610-1 er udvidet med en BPL608-1

I basisversionen er Branddetektionskontrolpanel BC600-16xxx udstyret med en Backplane 
BPL610-1, hvortil op til 8 funktionsmoduler kan tilknyttes. Kontrolpanelet kan udvides i det 
samme kabinet med en Backplane BPL608-1, hvortil yderligere 8 funktionsmoduler kan tilknyttes.

Backplane Backplanets adresse
Backplanets pladsholder

ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 ST7 ST8
BPL610-1 1 (permanent indstillet) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
BPL608-1 2 (indstillet med kontakt SW1) 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
Tabel 4: Funktionsmoduladresser på et Kontrolpanel BC600-16xxx med Backplane BPL610-1 og  

BPL608-1

4.2.3 Adressering af strømenhederne
Strømenhederne skal indstilles til en adresse i området 1 - 7. Rækkefølgen betyder ikke noget, og 
der kan også være huller mellem de indstillede adresser.

4.2.4 Adressering af UI-bus-elementerne (komponenterne i lågen eller i fronten)
Enheder, der er monteret i lågen på et branddetektionskontrolpanel eller i frontpaneler, og som 
kommunikerer med ZTB600-1 via UI-bussen, skal indstilles til en adresse i området 1 - 15. 
Adresse „1“ må kun bruges til Display og Betjeningskortet, adresse „2“ er reserveret til et ekstra 
Display og Betjeningskort ABB600-1, som kan blive nødvendig senere.

4.3 Bus-kabelføring, kabelføring af systemforsyning
Forud for levering er kabelføringen af kontrolpanelerne BC600-8xxx, BC600-16xxx og 
BC600-CE8xxx foretaget på fabrikken.

4.3.1 Bus-kabelføring i standard vægmonteret kabinet (skematisk ledningsdiagram)

Fig. 18: Bus-kabelføring af basisversionen af et Kontrolpanel BC600-16L4S
A … Afslutningsstik SBA600-1, knyttet til ABB600-1
B … Afslutningsstik SBA600-1, knyttet til NT604-1
C … Backplane BPL610-1
D … Strømforsyning NT604-1, indstillet til adresse „1“
E … Display og Betjeningskort ABB600-1, indstillet til adresse „1“
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Fig. 19: Bus-kabling af et Kontrolpanel BC600-16L4S, udvidet med en ekstra Strømforsyning NT604-1  
installeret i et Udvidelseskabinet GEHZ600-16, en ekstra Backplane BPL608-1 samt to ekstra  
LAF648-x.
(BV) = denne del indgår i basisversionen af kontrolpanelet.
A … Afslutningsforbindelse SBA600-1 (BV), knyttet til LAF648-1
B … Afslutningsforbindelse SBA600-1 (BV), knyttet til den ekstra NT604-1 (BV)
C … Backplane BPL610-1 (BV)
D … Strømforsyning NT604-1, indstillet til adresse „1“ (BV)
E … Display og Betjeningskort ABB600-1, indstillet til adresse „1“ (BV)
F … ekstra LED-displayfelt LAF648-x, indstillet til adresserne „3“ og „4“ adresse „2“ holdes  

fri til en redundant ABB, der kunne blive nødvendig senere
G … ekstra Strømforsyning NT604-1, indstillet til adresse „2“
H … ekstra BPL608-1, indstillet til „2“
I … jordforbindelse af de to strømenheder. Vær desuden opmærksom på de noter, der starter  

på side 29 i Kapitel 5.2.2: „Tilslutning af netspændingen, standby-batterierne og 24VDC
strømforbrugende enheder“

Rækkefølgen af komponenterne system-bussen kan – uafhængigt af den indstillede adresse - 
vælges frit. I afsnittet ovenfor kan busforbindelse for eksempel også lægges fra strømenheden 
med adresse „1“ til strømenheden med adresse „2“, derfra kan den lægges til BPL608-1, hvortil 
afslutningsforbindelsen kan knyttes.

De oplysninger, der er markeret med symbolet „PAS PÅ“ i Figur 18 og 19 skal følges nøje. Dette 
gælder for:
– ZTB600-1 må kun knyttes til de pladsholdere, der er mærket „ZTB“ på BPL610-1.
– bus-tilslutningen til strømenhederne og til ekstra backplaner (system-bus) skal starte ved ST10 

på Backplane BPL610-1.
– bus-tilslutningen til enhederne i lågen (UI-bus) skal starte ved ST11 på Backplane BPL610-1.

Rækkefølgen („kommer“ - „går“) af forbindelserne ST1-ST2 på strømenhederne, på Display og 
Betjeningskort ABB600-1 og på de andre komponenter i lågen (LAF648-x, osv.) kan vælges frit.
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For backplanet med adressen „1“ (i et vægmonteret kabinet er dette altid BPL610-1, og i et 
etage-type kabinet er det BPL608-1 med adresseindstillingen „1“) skal du holde dig til den viste 
rækkefølge. Dvs. via stikket ST11 skal UI-bussen forbindes til komponenterne i lågen eller i 
fronten, og via stikket ST10 skal system-bussen forbindes til komponenterne i vægkabinettet 
eller i kontaktkabinettet (dette er de andre Backplaner BPL608-1, de andre strømenheder, osv.). 
Med alle yderligere backplaner er rækkefølgen for ST10 og ST11 ikke vigtig.

Hvis der bliver byttet om på forbindelserne ST10 og ST11 i backplanet med adresse 1 vil der 
blive givet fejlindikationer, men dette vil ikke resultere i beskadigelse af komponenter eller back-
planer.
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28 Kapitel 5   •  Tilslutning Kort brugermanual Serie BC600 – Del B

5 Tilslutning
I dette kapitel beskrives generelt tilslutningen af de sædvanlige komponenter i et branddetek-
tionssystem til Kontrolsystemserie BC600 til branddetektion. Med branddetektionskontrolpanel 
BCnet600 gælder forbindelsesbemærkningerne analogt for alle BCnet600 sektionskontrolpaneler.

For detaljeret tilslutning eller terminaltildeling af detektorer, signalgivere, transmissionsudstyr, 
betjenings- og displayenheder, m.m. henvises til dokumentet „Tilslutning af detektorer“ eller til 
beskrivelserne af det respektive udstyr. Dokumenterne „Tilslutning af detektorer“ er også tilgæn-
gelige som downloads på LSTs hjemmeside http://www.laborstrauss.com (registrering kræves) i 
afsnittet „Documentations“ - „Connection of detectors“.

5.1 Generelle instruktioner
Du skal vælge forbindelseskablernes kabelmål til de eksterne komponenter med hensyntagen til det 
tilsluttede udstyrs strømforbrug samt kablernes længde.

Hvis der anvendes skærmede kabler til installationen, skal skærmen forbindes med kontrolpanelets 
kabinet på den ene side.

Kontrolsystemserie BC600 til branddetektion er beskyttet mod elektrisk interferens ved hjælp af 
omfattende midler. Som følge heraf er skærmede kabler under normale miljøforhold ikke nød-
vendige for en sikker drift af kontrolpanelet.

Før ethvert installationsarbejde eller enhver idriftsættelse påbegyndes, skal alle styringer, som 
kan aktiveres automatisk ved branddetektionskontrolpanelet (f.eks. slukningssystemer) tages ud 
af drift på pålidelig måde. Utilsigtet aktivering af styringer kan bringe menneskeliv i fare eller 
medføre væsentlig skade på ejendom.

5.2 Strømforsyning

5.2.1 Generelle oplysninger
På strømenhederne befinder strømforsyningsforbindelserne til forsyningen af backplaner, til driften 
af komponenterne på lågen samt til driften af andre interne og eksterne komponenter sig.

Det samlede strømkrav for branddetektionskontrolpanelet eller for hele sektionskontrolpanelet 
(både for kontrolpanelet eller for selve sektionskontrolpanelet samt for alle eksterne enheder, der 
drives af dette kontrolpanel eller sektionskontrolpanel) skal beregnes allerede i forbindelse med 
planlægningen.

5.2.1.1 Strømforsyning - sikringsbeskyttelse

Den nominelle strøm på de individuelle strømforsyninger i kontrolpanelet må ikke overskrides (de 
detaljerede værdier kan findes fra side 50 og fremefter i Kapitel 8: „Specifikationer“). Hvis der er 
behov for mere energi, vil det være nødvendigt at skulle trække denne „ekstra forsyning“ fra stand-
by-batteriet på en utilladelig måde. Ved udviklingen af branddetektionssystemet skal du derfor 
sørge for, at kontrolpanelets strømforsyningers samlede strømbelastning aldrig, dvs. selv ikke i 
tilfælde af en alarm, overstiger kontrolpanelets respektive strømforsyningers nominelle strøm.

De relevante standarder kræver, at hver af de to strømforsyningsenheder i et branddetektionskon-
trolpanel (dvs. strømforsyningsenheden og standby-batteriet) skal være i stand til selv at forsyne 
branddetektionskontrolpanelet.

Strømenhedens 230V input-sikring (Si1) er placeret under beskyttelseskappen. Hvis denne sikring 
er defekt, skal strømforsyningen tjekkes og repareres på fabrikken.

5.2.1.2 Anvendelse af mere end en strømenhed i et kontrolpanel

Hovedkortet ZTB600-1 kan håndtere op til 4 Strømforsyninger NT604-1 eller NT608-1. Hvis man 
anvender mere end en strømforsyning i et Kontrolpanel BC600 eller i et sektionskontrolpanel på en 
BCnet600, skal man bemærke følgende:
 For at skabe et fælles referencepotentiale, skal jordforbindelserne Mx på alle strømfor-

syningerne i kontrolpanelet forbindes med hinanden ved hjælp af et lavmodstandskabel (f.eks. 
et 1,5 mm² kabel). Dette referencepotentiale udgør den fælles minus for 24V forsyn-
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ingsspændingen, den må ingen steder komme i kontakt med kabinettets potentialudlignings 
skinne.

 Hver af strømforsyningerne skal forbindes til deres eget sæt standby-batterier, hvis kapacitet 
skal vælges i henhold til lokale regler for strømafbrydelsers overlapningstid for de systemdele, 
der drives af denne strømforsyning.

 Hverken strømforsyningernes 24V forbrugsbelastningsoutput eller de individuelle strømfor-
syningers standby-batterier må være parallelt forbundne.

 24V elektriske kredsløb skal være indrettet på en sådan måde at +24V ledere fra forskellige 
strømenheder heller ikke kan forbindes til hinanden uden for kontrolpanelet.

 Du skal allokere de interne og eksterne strømforbrugende enheder til individuelle strømfor-
syninger på en sådan måde, at ingen af strømforsyningerne kan blive overbelastet, og at ingen 
strømforsyning-/standby-batteri-/belastningsstrømkombinationer kan resultere i manglende 
overholdelse af EN 54-4.

Under ingen omstændigheder bør du sidestille jordforbindelserne Mx eller referencepotentialet 
med udtrykkene „beskyttende jordledning“, „potentialudlignings-skinne“ eller „kabinettets 
jordledning“! Ligesom alle andre kabler i kontrolpanelet skal dette referencepotentiale forblive 
isoleret!

5.2.1.3 Maksimal batterikapacitet ifølge EN 54-4

Tabel 5 nedenfor angiver omtrentlige værdier for den maksimale batterikapacitet, som kan oplades 
til 80% inden for 24 timer - afhængig af den kontinuerlige strøm, som kontrolpanelets strømforsyn-
ing skal levere til kontrolpanelets komponenter og til de eksterne 24V belastninger.
Kontinuerlig strøm 
[A]

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,6 3,0 3,4 3,8 4,2 4,6

max. 
mulige 
batteri-
kapacitet 
[Ah]

NT602-1 51 45 40 36 31 26 20 14 8 - - - - - - - -

NT604-1 106 100 95 90 85 80 75 70 65 60 54 41 28 15 - - -
NT608-1 217 212 207 202 196 191 186 180 175 170 164 154 143 133 122 111 101

Tabel 5: Omtrentlige værdier for den maksimal batterikapacitet, som et branddetektionskontrolpanel, der  
er udstyret med en Strømforsyning NT602-1, NT604-1 eller NT608-1 kan lade op til 80% inden  
for 24 timer, i overensstemmelse med EN 54-4.

5.2.2 Tilslutning af netspændingen, standby-batterierne og 24VDC strømforbrugende enheder
Udfør tilslutningen i henhold til Figur 21 og 23 nedenfor. Forbind strømforsyningens gule/grønne 
beskyttende jordledning til fladstiksterminalen i bunden af kabinettet.

Du må ikke fjerne metalbeskyttelseskappen på den primære switch-mode-strømforsyning 
på Strømforsyning NT60x-1, da dette vil frilægge komponenter med livstruende 
spændinger! Derudover bør du ikke forsyne strømforsyningen med netspænding, hvis 
denne ikke er fastgjort, da de høje spændinger også er tilgængelige på undersiden af print-
pladen og den beskyttende jordforbindelse er afbrudt.

Netspændingen skal leveres som et separat sikrings-beskyttet og markeret elektrisk netspænding-
skredsløb. Ingen strømforbrugende enheder, andre end dem, der hører til branddetek-
tionssystemet, bør forbindes til dette kredsløb.
IEC950/EN 60950: Der skal være en lettilgængelig adskillelsesenhed (f.eks. en hovedafbryder) 
til stede i branddetektionskontrolpanelets netspændingsforsyningskredsløb.

Hvis du tilslutter to batterisæt til den 4-polede PCB klemrække på Strømforsyning 
NT604-1 eller NT608-1, den ene efter den anden, og det første batterisæt er forbundet med 
den korrekte polaritet, men den anden er forbundet med omvendt polaritet, kan batteri-
polaritetsomskiftningsdetekteringen ikke forhindre batterisættet med den omvendte polar-
itet i at være tilsluttet – Strømforsyningen og batterierne vil blive alvorligt beskadiget!

Hvis der anvendes mere end en strømforsyning på kontrolpanelet, skal du forbinde jordforbind-
elserne Mx på alle strømforsyningerne i kontrolpanelet med hinanden ved hjælp af et lavmod-
standskabel (f.eks. et 1,5 mm² kabel) for at skabe et fælles referencepotentiale. Vær også 
opmærksom på oplysningerne i Kapitel 5.2.1.2: „Anvendelse af mere end en strømenhed i et
kontrolpanel“ fra side 28 og fremefter!
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5.2.2.1 Oversigt over Strømforsyning NT602-1

Fig. 20: Placering af skærm- og forbindelseselementer og sikringer på Strømforsyning NT602-1

Strømforsyning NT602-1 er fastsat til adresse 1. På grund af dette er det ikke muligt at bruge 
mere end én Strømforsyning NT602-1 pr. branddetektionskontrolpanel eller sektionskon-
trolpanel.

5.2.2.2 Forbindelser og skematisk ledningsdiagram af Strømforsyning NT602-1

Fig. 21: Tilslutning til netspænding, standby-batteri og strømforbrugende enheder på Strømforsyning  
NT602-1
Forsyningsspændingen, som er tilgængelig på terminal 3 og 4 er primært beregnet til elektriske  
kredsløb, der forbliver i kontrolpanelet.
Den forsyningsspænding, som er tilgængelig på terminal 5 og 6, er primært beregnet til  
elektriske kredsløb, der fører ud af kontrolpanelet til eksterne igangsætninger, signalenheder, osv.
Hvis der anvendes mere end en strømforsyning i kontrolpanelet, skal M1 forbindes til Mx-ter-
minalerne i de andre strømforsyninger.
Sikring Si1 er placeret under beskyttelseskappen, se Kapitel 5.2.1.1: „Strømforsyning - sikrings-
beskyttelse“ fra side 28 og fremefter.
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5.2.2.3 Oversigt over Strømforsyning NT604-1

Fig. 22: Placering af skærm-, justerings- og forbindelseselementer samt sikringer på Strømforsyning  
NT604-1

5.2.2.4 Forbindelser og skematisk ledningsdiagram af Strømforsyning NT604-1

Fig. 23: Tilslutning til netspænding, standby-batteri og strømforbrugende enheder på Strømforsyning  
NT604-1
Den forsyningsspænding, som er tilgængelig på terminal 5 og 6, er primært beregnet til  
elektriske kredsløb, der forbliver i kontrolpanelet.
Den forsyningsspænding, som er tilgængelig på terminal 7 ... 10, er beregnet til elektriske kred-
sløb, der fører ud af kontrolpanelet til eksterne styringer, signalenheder, osv. 
Hvis der anvendes mere end en strømforsyning i kontrolpanelet, skal Mx-terminalerne på de  
andre strømforsyninger forbindes til M1 eller M2.
Sikring Si1 er placeret under beskyttelseskappen, se Kapitel 5.2.1.1: „Strømforsyning - sikrings-
beskyttelse“ fra side 28 og fremefter.
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Hvis to batterisæt skal parallelforbindes, skal du bruge to ekstra tilslutningskabler samt en 
kabelforbindelse svarende til det oprindelige udstyr. For hvert af de to batterisæt er der et terminal-
par på den 4-polede PCB klemrække.

Vær opmærksom på oplysningerne om forkert polaritet på batterisættene, som starter på side 29 i 
Kapitel 5.2.2: „Tilslutning af netspændingen, standby-batterierne og 24VDC strømforbrugende
enheder“.

5.2.2.5 Oversigt over Strømforsyning NT608-1

Fig. 24: Placering af skærm-, justerings- og forbindelseselementer samt sikringer på Strømforsyning  
NT608-1

Under kabelføringen skal sensorlinjen på Strømforsyning NT608-1 lægges på en sådan måde, at 
den når standby-batteriernes område. Sensorlinjen er tilsluttet strømforsyningens to fladstikster-
minaler, STF1 og STF2, polariteten er ligegyldig.

Temperatursensoren må ikke anbringes inden for områder med varmekilder.

Strømforsyning NT608-1 er udstyret med en ventilator, som automatisk vil blive tændt i tilfælde 
af højere strømforbrug.
Man skal derfor sørge for, at luftcirkulationen især i området ved ventilatorens ventilationshuller, 
ikke hindres.
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5.2.2.6 Forbindelser og skematisk ledningsdiagram af Strømforsyning NT608-1

Fig. 25: Tilslutning til netspænding, standby-batteri og strømforbrugende enheder på Strømforsyning  
NT608-1
Den forsyningsspænding, som er tilgængelig på terminal 5 og 6, er primært beregnet til  
elektriske kredsløb, der forbliver i kontrolpanelet.
Den forsyningsspænding, som er tilgængelig på terminal 7 ... 10, er beregnet til elektriske kred-
sløb, der fører ud af kontrolpanelet til eksterne styringer, signalenheder, osv.
Hvis der anvendes mere end en strømforsyning i kontrolpanelet, skal Mx-terminalerne på de  
andre strømforsyninger forbindes til M1 eller M2.
Sikring Si1 er placeret under beskyttelseskappen, se Kapitel 5.2.1.1: „Strømforsyning - sikrings-
beskyttelse“ fra side 28 og fremefter.

Hvis to batterisæt skal parallelforbindes, skal du bruge to ekstra tilslutningskabler samt en 
kabelforbindelse svarende til det oprindelige udstyr. For hvert af de to batterisæt er der et terminal-
par på den 4-polede PCB klemrække.

Vær opmærksom på oplysningerne om forkert polaritet på batterisættene, som starter på side 29 i 
Kapitel 5.2.2: „Tilslutning af netspændingen, standby-batterierne og 24VDC strømforbrugende
enheder“.

5.3 Tilslutning til hovedkortet ZTB600-1
På hovedkortet ZTB600-1 befinder forbindelseselementerne for de tre relæoutput (de første to af 
dem er forudindstillet til alarm og fejl), de tre input, de to linje-overvågede sirene-output, ZTB-OC 
output (åben-kollektor-output), INFO-bussen, samt de to USB-grænseflader sig.
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5.3.1 Placering af forbindelses- og betjeningselementerne

Fig. 26: Placering af forbindelses-, skærm- og justeringselementer på hovedkortet ZTB600-1 (RAL =  
redundant alarm)

5.3.1.1 Indstillinger på DIP-kontakterne S1, …, S5

DIP-kontakterne S1, ..., S5 reagerer direkte på hardwareoutput, uafhængig af de parametriserede 
funktioner.

DIP Funktion med DIP-kontakt = OFF Funktion med DIP-kontakt = ON
Relæoutput 2 S1 som programmeret frigivelsen af relæet vil blive for-

sinket med ca. 20 sekunder
Relæoutput 1 S2 som programmeret vil også blive aktiveret i tilfælde af 

en redundant alarm
Relæoutput 3 S3 som programmeret vil også blive aktiveret i tilfælde af 

en redundant alarm
Sirene-output 1 S4 som programmeret vil også blive aktiveret i tilfælde af 

en redundant alarm
Sirene-output 2 S5 som programmeret vil også blive aktiveret i tilfælde af 

en redundant alarm
Tabel 6: Effekten af DIP-kontaktindstillingen på funktionen af output på ZTB600-1

Oplysninger om den redundante alarm kan findes fra side 49 og fremefter i Kapitel 7.3: „System-
fejl“.

5.3.2 Forbindelse af PARSOFT pc'en via USB1-interface
USB1-interface er kun beregnet til tilslutning af PARSOFT pc'en og indstilles automatisk til dette 
formål. Interfacets parametre kan ikke ændres – hverken på branddetektionskontrolpanelet eller 
med PARSOFT pc'en.

5.3.3 Forbindelsesenheder til USB2-interface (USB-host)
USB2-interfacet er beregnet til udvidelser.

5.3.4 Tilslutning af relæoutput
Kontrolpanelet er udstyret med en potentialfri kontakt til hver fremsendelse af driftsstatussene 
„alarm“ og „fejl“, et yderligere relæoutput kan benyttes frit.
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Fig. 27: Tilslutning af potentialfrit relæoutput
Fabriksindstilling: relæoutput 1. er fællesalarm, relæoutput 2. er fællesfejl.
Relækontakterne er vist i den status, hvor der ikke forsynes spænding til relæerne. Når kon-
trolpanelet er i normal tilstand, er fejlrelæet optaget, alarmrelæet og relæ 3. frigives.

I fabriksindstillingen er relæoutput 1. og 2. henholdsvis indstillet til funktionerne „fællesalarm-
relæ“ og „fællesfejl-relæ“. Eventuelle ændringer i disse indstillinger er i modstrid med den 
europæiske standard EN 54-2. Vær i den henseende også opmærksom på de oplysninger, der står 
i afsnit „CE-mærkning / Byggevareforordning EU 305/2011“ på side 4.

5.3.5 Tilslutning af ZTB-input
De tre input på Hovedkortet ZTB600-1 er frit programmerbare kontrol-input til en hvilken som 
helst opgave. I løbet af programmeringen bestemmer du, om meddelelse skal finde sted ved at forb-
inde (NO-kontakt) eller ved at afbryde (NC-kontakt) spændingen, jordforbindelsen eller en mod-
stand.

Programmeringen af ZTB-input er beskrevet i Brugervejledningen Serie BC600 / Del C.

Input er effektivt beskyttet mod elektromagnetisk interferens, hvilket er grunden til, at de tilsluttede 
ledninger også kan placeres uden for kontrolpanelet – gældende elektrotekniske regler skal over-
holdes.

Fig. 28: Tilslutning af de tre ZTB-input
Det er et grundlæggende princip, at hvis der er behov for alarmmodstande til en forbindelse,  
skal de installeres med hver kontaktdetektor, kun EOL-modstanden skal installeres på den sidste  
detektor i detektor-rækken.
PARSOFT-indstillingerne for kontakttype „NO-kontakt“ og de genkendelige begivenheder er  
beskrevet nedenfor.
A … indstilling EOL / alarm: ingen EOL / +24V omskiftning

Begivenhed: meddelelse udløses
B … indstilling EOL / alarm: ingen EOL / 0V omskiftning

Begivenhed: meddelelse udløses
C … indstilling EOL / alarm: EOL 5,6kΩ / kortslutning (ingen alarmmodstand)

Begivenheder: meddelelse udløses, afbrydelse
D … indstilling EOL / alarm: EOL 5,6kΩ / RAlarm 1kΩ (end of line- og alarmmodstand)

Begivenheder: meddelelse udløses, afbrydelse, kortslutning
E … tilslutning af en omskifterkontakt med indstilling EOL / alarm: EOL 5,6kΩ / RAlarm 1kΩ 

(linjeafslutnings- og alarmmodstand)
Hændelser: meddelelse udløses, afbrydelse, kortslutning

Si7 automatisk reset, sikring, max. kontinuerligt strøm 180mA
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De kriterier, der gælder for input, er angivet i Specifikationerne fra side 52 og fremefter i 
Kapitel 8.8.2: „Input“.

5.3.6 Tilslutning af sirene-output
De to sirene-output på ZTB600-1 er primært beregnet til linje-overvåget aktivering af konvention-
elle akustiske eller optiske signalenheder (lydgivere, blitz, osv.).

Fig. 29: Tilslutning af signalenheder og EOL-diode til to sirene-output
Den maksimale tilladelige kontinuerlige belastning på hvert output er 1000mA.
Brug 1N4004 eller tilsvarende dioder som omvendt polaritetsbeskyttelsesdioder „B“. Hvis der  
anvendes signalenheder med integreret omvendt polaritetsbeskyttelse, er dioderne ikke påkrævet.
En linjeafslutningsdiode DEOL „A“ (1N4004 eller en tilsvarende diode) skal tilsluttes på den sid-
ste signalenhed i kæden på den viste måde.

Linjen kontrolleres ved hjælp af en lav negativ overvågningsstrøm, der løber gennem End of line-
diode DEOL til + forbindelsen (terminal 15 eller 17). „B“-dioderne, der er vist i Fig. 29, blokerer 
denne overvågningsstrøm på hver signalenhed.
I tilfælde af aktivering, leveres der fuld forsyningsspænding (+24V) med strøm-begrænsning og 
kortslutnings-beskyttelse på terminalerne 15/16 og/eller 17/18.

5.3.7 Tilslutning af INFO-bus-enheder
Op til 6 signal- eller displayenheder (beredskabs styreenheder, signalenheder, fjernopstillinger, 
osv.) er koblet til Kontrolsystemserie BC600 til branddetektion via totråds-INFO-bussen.

INFO-bus-enheder er drevet via ZTB600 terminalerne 19(+) og 20(-). Hvis den strøm, der kan 
trækkes her, ikke er tilstrækkeligt for driften af alle tilsluttede INFO-bus-enheder, skal du enten 
tilslutte INFO-bus-enheder til terminalerne for „eksternt placerede belastninger“ på kontrolpanelets 
strømforsyninger eller installere lokale strømforsyningsenheder.

Til sikring af korrekt drift skal antallet af enheder installeret på INFO-bussen svare til det antal, 
der er blevet programmeret (se Brugervejledningen Serie BC600 / Del C).
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Fig. 30: Tilslutning af op til 6 INFO-bus-enheder til INFO-bussen; Brandvæsensstyreenhed FBF58-2 og  
Fjernopstilling SG70-1 er vist som eksempler.
Den rækkefølge, hvori enhederne er tilsluttet INFO-bussen behøver ikke svare til  
adressenummeret (0,..., 5), der skal indstilles på hver enhed.
Vær venligst opmærksom på strømretningen på INFO-bussen, som er angivet med pile.
Si3 ... automatisk resettende sikring, 180mA maksimalt tilladte kontinuerlig strøm

5.3.8 Tilslutning af OC-output
På hovedkortet ZTB600-1 samt på alle Sløjfe interface LIF601-1, kan alle Konventionelle detektor 
interface GIF608-1 og alle Transmissionsudstyrs interface FWI600, hver med 8 frit program-
merbare åben-kollektor-output, – forkortet „OC output“ – for tilslutning af Relæmodulerne RL58-1 
eller RL58-2 eller tilsvarende enheder, tilgås via det 10-pins fladkabelstik ST1.

Nedenstående tabel viser tildelingen af forbindelsespunkter på stik ST1 til OC-output og til Relæ-
modul RL58-1 eller RL58-2, der er forbundet med dem.

Fladkabelstik ST1
Forbindelsespunkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OC-output - 1 2 3 4 5 6 7 8 -
RL58-1 relæ nr. - 1 2 3 4 5 6 7 8 -
RL58-2 relæ nr. - 1 2 3 4 1 2 3 4 -
Tabel 7: Tildeling af forbindelsespunkter med fladkabelstik ST1 til OC-output

Den interne forsyningsspænding ledes fra forbindelsespunkterne 1 (-) og 10 (+24 v) til de tilslut-
tede relæmoduler.

Fig. 31: Tilslutning af Relæmoduler RL58-1 og RL58-2 til OC-output 1 til 8 med fladkabler

Output på ST1 er udelukkende beregnet til tilslutning af RL58-1- og RL58-2-type relæmoduler 
eller enheder, hvis inputkredsløb er af tilsvarende konstruktion. Under ingen omstændigheder bør 
de ledninger, der er forbundet med disse output, føres ud af branddetektionskontrolpanelets boks 
eller hjælpeboks, der er monteret umiddelbart ved siden af kontrolpanelboksen!
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5.4 Tilslutning af funktionsmodulerne - generelt
Funktionsmodulernes forbindelser er tilslutningsbare (tilslutningsbare skrueterminaler, fladkabel-
stik).

Tilslutning til funktionsmodulernes åben-kollektor-output er beskrevet i Kapitel 5.3.8: „Tilslutning
af OC-output“ fra side 37 og fremefter.

5.4.1 Placering af forbindelses- og betjeningselementer på funktionsmodulerne

Fig. 32: Oversigt over placeringen af forbindelses- og betjeningselementerne på funktionsmodulerne
A … monteringshuller til montering af funktionsmodulet
Funktionen af komponenternes statusvisning er beskrevet fra side 48 og fremefter i Kapitel 7.1:  

„Tilstande på komponenternes statusvisning (LED)“.

5.5 Tilslutning af sløjfelinjen til Sløjfegrænseflade LIF601-1
Sløjfegrænsefladen er designet til tilslutning af ADM-detektorer og moduler i en cirkulær linje. 
Totrådstilslutninglinjen er lagt på en sådan måde, at den returnerer til kontrolpanelet fra den sidste 
detektor, hvorved den lukker sløjfen.

Fig. 33: Typiske tilslutning af sløjfeelementer til Sløjfegrænseflade LIF601-1
Terminaler 1 + 2: starten af sløjfen
Terminaler 3 + 4: slutningen af sløjfen.
A … automatisk detektor
B … manuelt alarmtryk
C … input-/output-modul
D … automatisk detektor på en sideledning.

Bemærk venligst, at de derudover påkrævede kortslutningsisolatorer i sløjfen skal installeres i 
henhold til de gældende landespecifikke forordninger.

For oplysninger om tilslutning af detektorer, som producenten af kontrolpanelet har testet for 
kompatibilitet med Kontrolsystemserie BC600 til branddetektion henvises til „Tilslutning af 
detektorer“ dokumenterne „Connection-SS_YYWW_9161219.pdf“, „Connection-
APO_YYWW_9161220.pdf“ og „Connection-LST_YYWW_9161298.pdf“. Kun detektorer og 
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moduler, der er inkluderet i denne oversigt må tilsluttes til kontrolpanelet –med alle andre typer 
af detektorer og moduler kan en korrekt funktion af brandforebyggelsesenheden ikke garanteres.

Tilslutningsdokumenterne er også tilgængelige som downloads på LSTs hjemmeside 
http://www.laborstrauss.com (registrering kræves) i afsnittet „Documentations“ - „Connection of 
detectors“.

Der må ikke blive byttet om på sløjfeforbindelserne L+/L. Totrådslinjen skal starte på ter-
minalerne 1 og 2 og skal slutte på terminalerne 3 og 4, som vist i Fig. 33! De forskellige sløjfers 
ledningsforløb må ikke blive forbundet hvor som helst!

Hvis der endnu ikke er blevet tilsluttet elementer til et sløjfe interface (f.eks. fordi det er beregnet 
til senere opgraderinger), skal du indstille komponenterne i programmeringen af detektor-
systemet til „Ikke defineret“ og du må ikke forbinde noget til sløjfeterminalerne.

5.6 Tilslutning af detektorer til det Konventionelle interface GIF608-1
Der er 8 zone-porte til rådighed for konventionelle detektorgrupper på alle Konventionelle interface 
GIF608-1.

Fig. 34: Oversigt over detektorgruppernes terminaler på den Konventionelle interface GIF608-1
La … positiv zone-forbindelse,
Lb … negativ zone-forbindelse.
PARSOFT-indstillingerne for kontakttype „NO-kontakt“ og de genkendelige begivenheder er  
beskrevet nedenfor.
A … indstilling EOL / alarm: CEOL 47µF / RAlarm 1kΩ
B … indstilling EOL / alarm: EOL 5,6kΩ / RAlarm 1kΩ
C … indstilling EOL / alarm: EOL 3,3kΩ / RAlarm 680Ω

Begivenheder ved A, B eller C: meddelelse udløses, afbrydelse, kortslutning
D …indstilling EOL / alarm: Kortslutning (ingen” end of line” modstand, ingen alarmmod-

stand)
Begivenhed: meddelelse udløses

E … forbindelse med valgt indstilling EOL / alarm: EOL 5,6kΩ / kortslutning (ingen alarmmod-
stand)
Begivenheder: meddelelse udløses, afbrydelse

F … indstilling EOL / alarm: EOL 5,6kΩ / RAlarm 1kΩ og tilslutning af kontaktdetektorer (f.eks.  
manuelle alarmtryk) med omskifterkontakt
Begivenheder: meddelelse udløses, afbrydelse, kortslutning

G …indstilling EOL / alarm: EOL 5,6kΩ / RAlarm 1kΩ og tilslutning af kontaktdetektorer (f.eks.  
dørkontakter) med normal åben kontakt
Begivenheder: meddelelse udløses, afbrydelse, kortslutning

Det er et grundlæggende princip, at hvis der er behov for alarmmodstande til en forbindelse,  
skal de installeres med hver kontaktdetektor, kun EOLelementet skal installeres på den sidste  
detektor i detektor-kæden.

Den maksimalt tilladte linjemodstand på hver detektorzonelinje ved en GIF608-1 er 50Ω pr. 
leder. Dette svarer til en linjelængden på ca. 1400 m med et ledertværsnit på 0,5 mm² mellem 
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GIF608-1 og den sidste detektor i detektorzonen. Hvis der skal tilbagelægges større afstande, 
skal der installeres kabler med et tilsvarende større ledertværsnit.

Zone-porte, som ikke anvendes, skal indstilles til „Ikke defineret“, fordi der med denne ind-
stilling ikke vil være en linjeovervågningsstrøm.

For at opfylde kravene i VdS-retningslinje 2489, skal du bruge en kondensator (CEOL 47µF) som 
linjeafslutningselement, se eksemplet på zone-port 1 ovenfor i Fig. 34. Desuden sikrer denne for-
bindelse det laveste hvilestrømsbehov fra den konventionelle detektorzone.

Pas på i områder med en potentielt eksplosiv atmosfære: i disse områder må der kun 
anvendes branddetektionselementer, som er tilladt til sådanne områder, og som er specielt 
afmærkede. I områder med en potentielt eksplosiv atmosfære må kondensatorer 
(CEOL 47µF) under ingen omstændigheder blive anvendt som linjeafslutningselement i en 
detektorzone.

5.7 Tilslutning til et ATU interface FWI600-1
Et ATU interface giver dig mulighed for at bruge et linjeovervåget output samt en potentialfri 
relækontakt til aktivering af to uafhængige sendeenheder som forbindelse til beredskabet, der yder 
bistand. Derudover er 8 output og 8 input tilgængelige, hvis funktion bestemmes under program-
mering af branddetektionskontrolpanelet (Se Brugervejledningen Serie BC600 / Del C).

Input og output af FWI600-1 er effektivt beskyttet mod elektromagnetisk interferens, hvilket er 
grunden til, at de tilsluttede ledninger også kan placeres uden for kontrolpanelet – gældende 
elektrotekniske regler skal overholdes.

Fig. 35: Tilslutning af en ATU interface FWI600-1
PARSOFT-indstillingerne for kontakttype „NO-kontakt“ og de genkendelige begivenheder er  
beskrevet nedenfor.
A … indstilling EOL / alarm: ingen EOL / +24V omskiftning
B … indstilling EOL / alarm: ingen EOL / 0V omskiftning

Begivenheder: med A eller B: besked udløses
C … indstilling EOL / alarm: EOL 5,6kΩ / kortslutning (ingen alarmmodstand)

Begivenheder: meddelelse udløses, afbrydelse
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D …indstilling EOL / alarm: EOL 5,6kΩ / RAlarm 1kΩ
Begivenheder: meddelelse udløses, afbrydelse, kortslutning

E … indstilling EOL / alarm: EOL 5,6kΩ / RAlarm 1kΩ
Begivenheder: meddelelse udløses, afbrydelse, kortslutning

F … OC-output, internt forbundet til terminaler 14 ... 21
G …OC-output, internt forbundet til det 10-pins fladkabelstik ST1, bemærk oplysningerne fra  

side 37 og fremefter i Kapitel 5.3.8: „Tilslutning af OC-output“.
En begrænserdiode (f.eks. 1N4004) skal tilsluttes til induktive belastninger (f.eks. relæ-  
spoler) på OC-output.

Det er et grundlæggende princip, at hvis der er behov for alarmmodstande til en forbindelse,  
skal de installeres med hver kontaktdetektor, kun EOL elementet skal installeres på den sidste  
detektor i detektor-kæden.

5.7.1 Tilslutning til input på FWI600-1
De 8 input på ATU interface FWI600-1 kan programmeres individuelt.

5.7.2 Tilslutning til relæoutput på FWI600-1
Omskifterrelæet, der findes på FWI600-1, kan programmeres til en hvilken som helst opgave, for 
eksempel transmissionsudstyr, styringer, osv.

5.7.3 Tilslutning til åben-kollektor-output på FWI600-1
De 8 individuelt programmerbare output på FWI600-1 er fortrinsvis beregnet til tilslutning af 
standardiserede yderligere enheder for branddetektionssystemet (f.eks. relæ-moduler, transmission-
sudstyr).

I modsætning til OC-input på alle andre funktionsmoduler, er åben-kollektor-output på ATU inter-
face FWI600-1 effektivt beskyttet mod elektromagnetisk interferens, hvilket er grunden til, at de 
tilsluttede ledninger også kan placeres uden for kontrolpanelet – gældende elektrotekniske regler 
skal overholdes.

Hvis et output styrer en induktiv strømforbrugende enhed (f.eks. en relæspole), skal en begræn-
serdiode (f.eks. 1N4004) tilsluttes direkte til enheden i den polaritet, der er vist ovenfor i Fig. 35, 
Detalje „F“. Der må ikke anvendes udefra, systemet kommende forsyningsspænding til at forsyne 
enheder, der styres af FWI600-1.

Til +24V forsyningen af de forbundne belastninger bør du kun bruge den forsyningsspænding, 
som leveres via terminalerne 22 ... 24. Den er forsynet med separat sikring og vil ikke påvirke 
andre enheder i tilfælde af en kortslutning.

5.7.4 Tilslutning til linjeovervåget output på FWI600-1
Det linjeovervågede output, der gives på ATU interface FWI600-1 er primært beregnet til igangsæt-
ningen af et ATU kort. Dette output kan dog også programmeres til en hvilken som helst anden 
opgave (f.eks. en styring).

5.8 Tilslutning til det Serielle interface SIF601-1
For at tilslutte en printer, en computer (f.eks. til betjeningskontrolsystemer, bygningsadministra-
tionssystemer) eller andre enheder med RS232C, er en forbindelse eller en ekstra INFO-buslinje til 
kontrolpanelet - et Seriel interface SIF601-1 - nødvendig i kontrolpanelet.

I Kontrolsystemserie BC600 til branddetektion kan du stort set installere det antal SIF601-1, som 
du ønsker.

Imidlertid kan man på det Serielle interface SIF601-1 kun betjene én af de to interface ad gangen 
– enten RS232C grænseflade på D-SUB 9-pin-stikket ST1 eller INFO-bus-interface på ter-
minalerne 3 og 4. Hvilken af de to interfaces, der vil være tilgængelig, vil blive bestemt under 
programmeringen (se Brugervejledning Serie BC600 / Del C).
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Fig. 36: Tilslutning af det Serielle interface SIF601-1

RS232C grænsefladen på det Serielle interface SIF601-1 er konstrueret med en potentialbarriere, 
og som et resultat af dette kan du tilslutte eller frakoble printeren eller computeren, mens brandde-
tektionskontrolpanelet arbejder, uden fare for kontrolpanelets drift.

5.9 Tilslutning til Netværks interface NIF600-1
Hvis flere sektionskontrolpaneler skal fordeles inde i bygningen, kan de blive sammenkoblet med 
Netværks interface NIF600-1, således at de udgør et „netværks-“ Branddetektionskontrolpanel 
BCnet600, og på denne måde kan de betjenes som ét branddetektionskontrolpanel.

Fig. 37: Kabelføringen mellem to elementer (ELEM) i et branddetektionskontrolpanel BCnet600,  
bestående af to sektionskontrolpaneler.
Hvert output (terminalerne 3 og 4 på NIF600-1, der er markeret som: OUT), skal tilsluttes input  
(terminalerne 1 og 2 på NIF600-1, der er markeret som: IN) på det næste element; overordnet  
skabes der herved en lukket ring. Symboler ⇓ og ⇑ på tegningen angiver kommunikationens 
standardretning ved dataoverførsel i net600.

Som net600-kabel skal der anvendes et standard computernetværkskabel (CAT 5) i henhold til de 
specifikationer, der er angivet fra side 54 og fremefter i Kapitel 8.13.1: „Netværkskabel“.

Skærmene fra det indgående og det udgående netværkskabel skal tilsluttes til de terminaler, der 
er vist i Fig. 37 (dvs. skærmen fra det indgående kabel skal forbindes til terminal S1, og skærmen 
fra det udgående kabel skal forbindes til terminal S2). Skærmene fra det indgående og det 
udgående netværkskabel må hverken blive forbundet med hinanden eller direkte tilsluttet til én af 
jordforbindelserne på kontrolpanelets kabinet! Alle uanvendte ledninger fra netværkskablet skal 
være isolerede.

Længden af netværkskablet mellem to net600-elementer må ikke overstige 1200m. Hvis der skal 
tilbagelægges større afstande, skal der indsættes linjeforstærkere eller passende omformere (f.eks. 
til optiske fibre). Hvis dette kræves, kontakt da venligst leverandøren eller producenten af dit 
branddetektionskontrolpanel.
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Når den lysemitterende diode D5 på NIF600-1 flimrer angiver det modtagelse af data, når den 
lysemitterende diode D6 flimrer angiver det afsendelse af data.

Ved programmeringen defineres den ene af net600 sektionskontrolpanelerne som hovedbetjening-
senhed. Hele netværket kan programmeres fra denne hovedbetjeningsenhed (se Brugervejledning 
Serie BC600 / Del C).

5.9.1 net600 med ringkabelføring
Alle net600-elementer skal have forbindelse til hinanden på en ringformet måde og i vilkårlig 
rækkefølge.

net600-ledningsføringen skal konstrueres som en enkel, lukket ring; ledningsføringen må ikke 
indeholde sideforgreninger (sideledninger) eller masker!
Selv hvis kontrolpanelet består af kun to net600 sektionskontrolpaneler, der er monteret side om 
side, skal du absolut installere net600-ledningsføringen som en „ring“ med indgående og 
udgående linje!

Fig. 38: Ledningsføring af de fem elementer (ELEM) i et Branddetektionskontrolpanel BCnet600
Hvert output (terminalerne 3 og 4 på NIF600-1, der er markeret som: OUT), skal tilsluttes input  
(terminalerne 1 og 2 på NIF600-1, der er markeret som: IN) på det næste element; overordnet  
skabes der herved en lukket ring. Symboler ⇓ og ⇑ på tegningen angiver kommunikationens 
standardretning ved dataoverførsel i net600.
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44 Kapitel 5   •  Tilslutning Kort brugermanual Serie BC600 – Del B

5.10 Tilslutning Display og Betjeningstavle ABB600-1
Nedenstående figur viser udskæringen i monteringsbakken på Skærm og Betjeningstavle 
ABB600-1, som kan ses bagfra.

Fig. 39: Placering af terminalerne samt display- og justeringselementerne på bagsiden af ABB600-1  
(RAL = redundant alarm)

Den kontakt, der er tilsluttet til input, skal være potentialfri! De ledninger, der er forbundet til 
stikket ST5, må ikke føres ud af kontrolpanelets boks.

5.11 Tilslutning af udvidelsesfelternes komponenter

5.11.1 LED-displayfelt LAF648-x

Fig. 40: Placering af terminalerne samt display- og justeringselementerne på bagsiden af LAF648-x
A … monteringshuller på LAF648-1
B … monteringshuller på LAF648-2 og LAF648-3

5.11.2 LED-trykknapfelt LTF616-x

Fig. 41: Placering af terminalerne samt display- og justeringselementerne på bagsiden af LTF616-x
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6 Idriftsættelse
Den største forudsætning for en vellykket idriftsættelse er ekspert-installationen og den korrekte 
forbindelse af branddetektionssystemets komponenter til kontrolpanelet.

Kontrolsystemserie BC600 til branddetektion leveres fra fabrikken uden firmware og uden para-
meteropsætning. Efter at have tilsluttet forsyningsspændingen under første idriftsættelse vil du 
blive bedt om at indlæse den nyeste firmware og den forberedte programmeringsopsætning i kon-
trolpanelet ved hjælp af Programmeringsopsætningssoftwaren PARSOFT-3. Til dette formål skal 
Parsoft pc'en forbindes ved hjælp af et USB-kabel til stikket 'USB1' på hovedkortet ZTB600-1 – 
for BCnet600 sektionskontrolpaneler: på hovedbetjeningsenheden (se fra side 34 og fremefter i 
Kapitel 5.3.2: „Forbindelse af PARSOFT pc'en via USB1-interface“). Den videre fremgangsmåde 
er beskrevet i detaljer i Brugervejledningen Serie BC600 / Del C.

Tjek, om alle eksterne enheder er tilsluttet korrekt og i overensstemmelse med systemets konstruk-
tionsdata.

Tjek kabinettes jordforbindelse endnu en gang: under drift skal der være en elektrisk forbindelse 
mellem låge og kabinet.

Tjek, om alle funktionsmodulernes og komponenternes monteringsskruer er sikkert spændt. Dette 
er især af betydning for effektiviteten af de foranstaltninger, der er taget for alle komponenternes 
elektromagnetiske kompatibilitet!

For at undgå uønskede aktiveringer af lydgivere eller styringer under idriftsættelse, skal du 
deaktivere alarmenhederne, transmissionsudstyr og styringer (f.eks. ved at frakoble 
kablerne). I tilfælde, hvor der er en større sikkerhedsrisiko (f.eks. aktivering af 
slukningssystemer, deaktivering af produktionslinjer, osv.), bør du få ekstra mekaniske 
og/eller elektriske beskyttelsesforanstaltninger installeret af de personer, der er ansvarlige 
for disse systemer, for at forhindre uønskede aktiveringer eller deaktiveringer af disse 
enheder.

6.1 Tilslutning af forsyningsspændinger
Sæt netspændingsstikket i NT60x og tænd for netspændingen.

Hvis der er flere strømforsyninger i kontrolpanelet, startes i første omgang kun med at tænde for 
den strømforsyning, der forsyner det backplane, hvortil den hovedkortet er tilknyttet.
Først derefter tændes for netspændingen på de andre strømforsyninger i kontrolpanelet.

Hvis der endnu ikke er indlæst en gyldig firmware i kontrolpanelet, vil fejlmeddelelsen [ukendt 
komponent] blive vist på skærmen.

Fig. 42: Fejlmeddelelser, hvis der endnu ikke er indlæst en gyldig firmware i kontrolpanelet
[Fejl - ukendt komponent]: ingen firmware, ingen parameteropsætning
[Fejl – sløjfe interface (LIF)]: ingen firmware, men komponenten på pladsholder 1.1 indeholder  
allerede en parameteropsætning

I dette tilfælde skal du indlæse den gældende firmware samt den system-specifikke konfiguration i 
branddetektionskontrolpanelet, derefter genstarter alle komponenter automatisk.

Ca. 10 sekunder efter aktivering af LED-dioden 'Strøm', gives fejlmeddelelsen [Energifejl - batteri-
underspænding], da der på dette tidspunkt ikke børe være blevet tilsluttet standby-batterier. Tilslut 
standby-batterierne, og sørg for, at polariteten er korrekt (plus = rød, minus = sort streg). Der bør 
ikke være nogen aktive energifejl på kontrolpanelet og LED´en 'Energifejl' (gul) skal være slukket 
senest efter 10 sekunder.
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46 Kapitel 6   •  Idriftsættelse Kort brugermanual Serie BC600 – Del B

Det er bydende nødvendigt, at du overholder rækkefølgen: tænd først for netspændingen, og 
tilslut derefter standby-batteriet. Branddetektionskontrolpanelets strømenhed er strømbegrænset 
og sikret mod kortslutning. I tilfælde af en fejl i branddetektionssystemets kabelføring vil strøm-
begrænsningen endda begrænse virkningerne i tilfælde af en kortslutning. Alligevel leverer stand-
by-batteriet et meget højt strømniveau i tilfælde af en kortslutning. Dette vil hurtigt springe 
sikringerne, men der kan alligevel være opstået betydelig skade.

6.2 Programmering og funktionstests
Kontrolsystemserie BC600 til branddetektion leveres fra fabrik uden firmware og uden program-
meringsopsætning af komponenterne. Under idriftsættelse skal du indlæse den aktuelle version af 
firmwaren og den system-specifikke opsætning i kontrolpanelet ved hjælp af PARSOFT-3.

Programmeringsprocesserne er beskrevet i Brugervejledningen Serie BC600 / Del C.

Efter programmeringen skal alle systemfunktioner tjekkes omhyggeligt. Sørg for, at alle systemets 
dele fungerer på den måde som du, som en specialiseret installatør af branddetektionssystemer, har 
bestemt i løbet af planlægningsfasen af hele systemet.

6.3 Genberegning af strømafbrydelsers overlapningstid og systemets maximale 
strøm
Når du har sikret, at alle systemets dele er tilsluttet og fungerer korrekt, skal du genberegne 
systemets overlapningstid ved strømafbrydelser.

Med de målte strømværdier genberegnes standby-batteriets påkrævede kapacitet (se fra side 14 og 
fremefter i Kapitel 2.9.1: „Bestemmelse af standby-batteriets påkrævede kapacitet“). Hvis den 
målte strøm adskiller sig væsentligt fra den planlagte værdi, der blev beregnet tidligere, skal du 
finde årsagen til dette. Du skal med sikkerhed kunne udelukke, at årsagen skyldes defekter i 
kablerne eller en defekt enhed.

Hvis der er blevet installeret flere strømenheder i branddetektionskontrolpanelet, er du nødt til at 
gennemføre de procedurer, der er beskrevet ovenfor, separat for hver strømforsyning/batterisæt. Et 
„system“ skal i dette tilfælde forstås som en systemdel af et branddetektionskontrolpanel BC600 
eller BCnet600, som er drevet af den respektive strømforsyning/batterisæt.

6.4 Mærkning af branddetektionskontrolpanelet

6.4.1 CE-mærkning
Hvis et branddetektionskontrolpanel bruges i EU som en del af et branddetektionssystem til 
anvendelse i bygninger, skal det opfylde kravene i den europæiske standard EN 54 „Brandalarm-
systemer“ – Del 2: „Kontrol- og indikeringsudstyr“ (inklusive tillæg A1:2006) og – Del 4: „Strøm-
forsyning“ (herunder tillæg A1:2002 og A2:2006).

6.4.2 Typemærke, yderligere mærke
Med det CE-mærke, der er fastgjort til branddetektionskontrolpanelet, bekræfter fabrikanten at 
produktet er i overensstemmelse med de alment gældende direktiver om lavspænding og elektro-
magnetisk kompatibilitet, se afsnit „CE-mærkning / Byggevareforordning EU 305/2011“ på side 4, 
såvel som de relevante standarder i EN 54 „Brandalarmsystemer“.

Hvis branddetektionskontrolpanelet ikke er tilsluttet og programmeret i henhold til EN 54-2 og 
EN 54-4, eller hvis det ikke er installeret i overensstemmelse med de relevante standarder, som en 
del af et branddetektionssystem med de nødvendige standby-batterier, skal du som installatør fjerne 
det mærke, der er blevet sat på sammen med typemærket, og som bekræfter overholdelsen af 
EN 54-2 og EN 54-4.
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Fig. 43: Mærkning af Kontrolsystemserie BC600 til branddetektion
A … typemærke med serienummeret og elektrisk tilsluttede belastning
B … yderligere mærke med CPD-nummeret
C … det vægmonterede kabinet set fra siden (illustreret med BC600-8xxx)
D …19-tommer versionen af kontrolpanelet (BC600-CE8xxx) set bagfra
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7 Fejlsituationer
I dette kapitel forstås en „fejl“ som en fejl i det installerede branddetektionssystem, ikke en fejlde-
tektors reaktion.

7.1 Tilstande på komponenternes statusvisning (LED)
Alle komponenterne i Kontrolsystemserie BC600 til branddetektion, som ved hjælp af sys-
tem-bussen og UI-bussen er forbundet til hovedkortet, selve hovedkortet, er forsynet med en kom-
ponentstatusvisning (rød/gul/grøn).

Komponentstatusvisningen er kun aktiv i adgangsniveau 2 eller 3.

Tilstand på kom-
ponentstatus-vis-
ningen
G = grøn, R = rød
Y = gul Komponenttilstand / responstid / virkning / fjernelse

Tilgæn-
gelig på

G Tilstand: Normal tilstand
Responstid: Omgående
Effekt: Komponent er i normal drift
Fjernelse: Ikke nødvendigt

ABB600-1
LAF648-x
LTF616-x
GIF608-1
FWI600-1
NT60x-1

lyser grønt

G II  IIIIIII IIII III III 
II 

Tilstand: Normal tilstand
Responstid: Omgående
Effekt: Komponent er i normal drift – meddelelse angives med 
flimren
Fjernelse: Ikke nødvendigt

ZTB600-1
LIF601-1
SIF601-1
NIF600-1flimrer grønt

G G G G Tilstand: Ingen kommunikation med ZTB
Responstid: 3 sekunder
Effekt: Komponent er i orden, men kan ikke modtage begivenheder 
fra andre komponenter eller sende begivenheder til andre kompon-
enter. En brandalarm, der registreres på komponenten, vil blive 
behandlet som en redundant alarm.
Fjernelse: Ved hjælp af komponentstatusvisningen på ZTB tjekkes, 
om ZTB fungerer:
slukket = strømsvigt i ZTB
lyser gult = systemfejl i ZTB
flimrer grønt = normal drift, bus-tilslutning er blevet afbrudt. Tjek 
system-bus-kablerne og backplanet.

alle kom-
ponenter 
samt alle 
funk-
tionsmod-
uler med 
undtagelse 
af ZTB

blinker grønt

G G R Tilstand: Ingen kommunikation med ZTB og en brandalarm er 
blevet identificeret (redundant alarm).
Responstid: Omgående
Effekt: Komponent er i orden, men kan ikke modtage begivenheder 
fra andre komponenter eller sende begivenheder til andre kompon-
enter.
Fjernelse: Som før ved fejlen „Ingen kommunikation med ZTB“ 
(blinker grønt).

LIF601-1
GIF608-x
FWI600-1grønt blink veksler 

med én lang rød 
blinkpuls

Y Y Y Y Tilstand: Komponenten oplever en fejl (sikring, fejl i en kompon-
ent, osv.), eller en fejl fra de tilsluttede enheder (f.eks. intern mod-
stand i batteriet) er blevet registreret.
Responstid: Afhængig af årsagen til fejlen.
Effekt: Bortset fra de defekte områder eller de defekte tilsluttede 
enheder, er komponenten i orden.
Fjernelse: Læs om fejlen(e), der vises på kontrolpanelets skærm. 
Hvis for eksempel detektorer eller andre enheder står opført som 
værende defekte, skal du tjekke installationen og/eller de respektive 
eksterne enheder. Hvis der ikke findes nogen fejl dér, er du nødt til 
at antage, at komponenten oplever en fejl og udskifte komponenten.

alle kom-
ponenter 
samt alle 
funk-
tionsmod-
uler

blinker gult
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Tilstand på kom-
ponentstatus-vis-
ningen
G = grøn, R = rød
Y = gul Komponenttilstand / responstid / virkning / fjernelse

Tilgæn-
gelig på

Y Y Tilstand: Der er fejl på komponentens hovedprocessor eller den 
redundante processor.
Responstid: ca. 10 sekunder
Effekt: Komponenten fortsætter med at være fuldt funktionsdygtig, 
fordi den processor, der stadig fungerer, har overtaget behandlingen.
Fjernelse: Udskift komponenten

alle kom-
ponenter 
med 
redundante 
processorer
ZTBR600-1
LIFR601-1
FWIR600-1
NIFR600-1

lange gule blink-
pulser

Tabel 8: Mulige tilstande på komponenternes statusvisning

I tilfælde af en systemfejl (se Kapitel 7.3: „Systemfejl“ fra side 49 og fremefter) lyser komponen-
tens statusvisning gult – uafhængigt af det aktuelle adgangsniveau!

7.2 Nødbetjening
Et overvågningskredsløb af de vigtigste komponenter i Kontrolsystemserie BC600 kører løbende. 
Hvis der forekommer uregelmæssigheder i overvågningskredsløbet, vil der automatisk blive udført 
en nulstilling af den respektive komponent, og bagefter startes komponenten påny. Denne proces 
kan blive udført flere gange. Overstiger antallet af gentagelser i en periode et forudbestemt tidsrum, 
vil overvågningen af denne komponent blive slået over til en særligt beskyttet operativsystemkerne 
– dvs., at komponenten vil blive sat i „nødbetjening“. Hvis der bagefter opstår yderligere fejl i 
overvågningskredsløbet, vil komponenten blive slået over til „systemfejl“-tilstanden (se 
Kapitel 7.3: „Systemfejl“ fra side 49 og fremefter).

„Nødbetjenings“-tilstanden angives af den blinkende 'Systemfejl'-diode og teksten [Nødbetjening] 
bliver vist på skærmen.

7.3 Systemfejl
Der opstår et specielt kritisk fejltilfælde i branddetektionskontrolpanelet, når vigtige dele af Hov-
edkortet ZTB600-1 (f.eks. processorsystemet) eller af bus-systemet går helt eller delvist i fejltil-
stand – denne tilstand er kendt som en systemfejl. Selv i dette tilfælde sikres modtagelsen af 
alarmmeddelelser fra områder, der ikke er berørt af fejlen, og videresendelsen til transmissionsud-
styret, til alarmenheden og til det optiske display på kontrolpanelet alligevel i stor udstrækning af 
designfunktioner.

På kontrolpanelets betjeningsfelt angiver den lysemitterende diode 'Systemfejl' systemfejlen som 
følger:
 Den lysemitterende diode blinker: fejl i på hovedkortet.
 Den lysemitterende diode lyser: fejl i display og betjeningstavlen.
Og på kontrolpanelets display (hvis den stadig virker), angives systemfejl med teksten 
[Systemfejl].

7.3.1 Redundant alarm
En alarmtilstand, der stammer fra aktiveringen af en branddetektor, der er tilsluttet et fejlfri funk-
tionsmodul under en systemfejl i hovedkortet ZTB600-1, omtales som en „redundant alarm“.

Takket være kontrolpanelets mangfoldige redundanskoncept er alle funktionsmoduler også selv i 
stand til at vurdere alarmer på de tilsluttede detektorer, uden hovedkortet.

På skærmen vises den redundante alarm – ud over angivelsen af systemfejlen - med teksten 
[Brandalarm].
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8 Specifikationer
Den samlede strøm på alle enheder (detektorer, signalenheder, styringer, osv.), der leveres af det 
respektive kontrolpanels eller sektionskontrolpanels strømforsyning, inklusive selve kontrolpane-
lets strømforbrug, må på intet tidspunkt overstige værdien af „Maksimal output-strøm, i alt“ 
på den respektive strømenhed.

8.1 Generelle data
Følgende data gælder for alle komponenter, medmindre andet er angivet.
Strømforbrug på basisversionen af et Kontrolpanel BC600

(BC600-8LxS, -16LxS, CE8LxS) uden
funktionsmoduler, under strømfejl,
frigivet fejlrelæ, fra standby-batteri 85mA

Omgivende temperatur -20°C til +60°C
Relativ luftfugtighed Max. 95% ved 40°C, (ingen kondensering)

8.1.1 Maksimale værdier på hvert kontrolpanel eller sektionskontrolpanel på en BCnet600
Antal funktionsmoduler 54

antallet af LIF(R)601-1 komponenter,
der kan medtages i dette antal max. 20

Antal display og betjeningstavler 2
Antal udvidelsesfelter (f.eks. LAF648-x) 13
Antal detektorzoner 4000
Antal detektorer (input) 5000
Antal output-zoner (akt., alarmenh. og transmisenh.) 2000
Antal sløjfer 20

Antal detektorer (input) pr. sløjfe 256
Antal output pr. sløjfe 256
Antal kombinationer pr. LIF601-1 256

Antal transmissionsudstyr med alarmforsinkelse 9

8.2 Branddetektionskontrolpanel BC600-8xxx
Kabinet

Beskyttelsesklasse IP30
Dimensioner B × H × D 444 × 530 × 121 (mm)

Vægt BC600-8L2S i basisversionen 8,0 kg
Vægt BC600-8L4S i basisversionen 8,4 kg

8.3 Branddetektionskontrolpanel BC600-16xxx
Kabinet

Beskyttelsesklasse IP30
Dimensioner B × H × D 480 × 670 × 201 (mm)

Vægt BC600-16L2S i basisversionen 11,3 kg
Vægt BC600-16L4S i basisversionen 11,7 kg

8.4 Branddetektionskontrolpanel BC600-CE8xxx
Montering i 19-tommers kabinet

Beskyttelsesklasse afhængigt af det anvendte 19-tommers kabinet
Dimensioner B × H × D 478 × 355 (8 hyldeenheder) × 115 (mm)

Vægt BC600-CE8L2S i basisversionen 7,1 kg
Vægt BC600-CE8L4S i basisversionen 7,5 kg

8.5 Strømforsyning NT602-1
Strømforsyning

Netspænding 230VAC +10/-20%, 47 ... 63Hz
Strømforsyningskrav 75VA
Kabelmål max. 2,5 mm² (enkelttråd)
Output-spænding ved 20°C 27,6VDC
Maksimal output-strøm, i alt 2,3A, kortslutningsbeskyttet
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Standby-batteri
Nominel spænding 24V
Endelig ladespænding ved 20°C 27,6V
Ladestrøm 1) max. 2,2A, strømbegrænset
Kapacitet for 80% opladning i 24 timer 2) max. 53Ah
Sikret med T4A (Træg)
Kabelmål max. 1,5 mm² (enkelttråd)

Strømforbrug ved 24V (uden netspænding) 15mA
Tilslutning af interne/eksterne enheder

Sikret med 1 × F0,8A, 1 × F1,6A (Flink)
Dimensioner B × H × D 158 × 131 × 70 (mm)
Vægt 450g
1) Den faktisk tilgængelige ladestrøm er forskellen mellem den maksimale output-strøm og den strøm, der er nødvendig 

for alle tilsluttede 24V belastninger.
2) Se Tabel 5 på side 29.

8.6 Strømforsyning NT604-1
Strømforsyning

Netspænding 230VAC +10/-20%, 47 ... 63Hz
Strømforsyningskrav 140VA
Kabelmål max. 2,5 mm² (enkelttråd)
Output-spænding ved 20°C 27,6VDC
Maksimal output-strøm, i alt 4,3A, kortslutningsbeskyttet

Standby-batteri
Nominel spænding 24V
Endelig ladespænding ved 20°C 27,6V
Ladestrøm 1) max. 4,2A, strømbegrænset
Kapacitet for 80% opladning i 24 timer 2) max. 106Ah
Sikret med T6,3A (Træg)
Kabelmål max. 1,5 mm² (enkelttråd)

Strømforbrug ved 24V (uden netspænding) 15mA
Tilslutning af interne/eksterne enheder

Sikret med 1 × F0,8A, 1 × F4A (Flink)
Dimensioner B × H × D 158 × 197 × 70 (mm)
Vægt 900g
1) Den faktisk tilgængelige ladestrøm er forskellen mellem den maksimale output-strøm og den strøm, der er nødvendig 

for alle tilsluttede 24V belastninger.
2) Se Tabel 5 på side 29.

8.7 Strømforsyning NT608-1
Varenr. 211132
Strømforsyning

Netspænding 230VAC +10/-20%
Strømforsyningskrav 260VA
Kabelmål max. 2,5 mm² (enkelttråd)
Output-spænding ved 20°C 27,6VDC
Maksimal output-strøm, i alt 8,5A, kortslutningsbeskyttet

Standby-batteri
Nominel spænding 24V
Endelig ladespænding ved 20°C 27,6V
Ladestrøm 1) max. 8,4A, strømbegrænset
Kapacitet for 80% opladning i 24 timer 2) max. 217Ah
Sikret med T6,3A (Træg)
Kabelmål max. 1,5 mm² (enkelttråd)

Strømforbrug ved 24V (uden netspænding) 15mA
Tilslutning af interne/eksterne enheder

Sikret med 1 × F1,6A, 1 × F6,3A (Flink)
Dimensioner B × H × D 158 × 197 × 80 (mm)
Vægt 1,3kg
1) Den faktisk tilgængelige ladestrøm er forskellen mellem den maksimale output-strøm og den strøm, der er nødvendig 

for alle tilsluttede 24V belastninger.
2) Se Tabel 5 på side 29.
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8.8 Hovedkort ZTB600-1
Strømforbrug ved 24V (alle input og

output i normal tilstand) 26mA
Dimensioner L × B × H 173 × 131 × 25 (mm)
Vægt 160g

8.8.1 Relæoutput
Antal 3
Kontakttype 1 potentialfri kontakt hver
Kontaktydelse max. 60V/1A/30W

8.8.2 Input
Antal 3
Linjemodstand max. 50Ω per kerne
Programmering som EOL / alarm: REOL 5,6kΩ/Ral 1kΩ

Kortslutning | alarm | afbrydelse < 500Ω | < 2kΩ | > 7,5kΩ
Programmering som EOL / alarm: REOL 5,6kΩ/kortslutning

Alarm | afbrydelse < 2kΩ | > 7,5kΩ
Programmeret som EOL / alarm: ingen EOL / +24V omskiftning

Kontakttype NO-kontakt: input aktiv / ikke aktiv max. +6V / min. +18V (eller flydende)
Kontakttype NC-kontakt: input aktiv / ikke aktiv min. +18V (eller flydende) / max. +6V

Programmeret som EOL / alarm: ingen EOL / 0V omskiftning
Kontakttype NO-kontakt: input aktiv / ikke aktiv min. +18V (eller flydende) / max. +6V
Kontakttype NC-kontakt: input aktiv / ikke aktiv max. +6V / min. +18V (eller flydende)

Ekstra spænding / max. output-strøm output-spænding på strømforsyningen / 180mA

8.8.3 Alarmenheder (sirene-output 1 og 2)
Nominel strøm pr. output 1A, kortslutningsbeskyttet
Linjemodstand

Programmering som overvågning: aktiv max. 50Ω per kerne
Programmering som overvågning iht. EN 54-13 max. modstand i henhold til indstilling 1)

Linjeafslutningsenhed diode 1N4004
Overvågningsspænding -5V
Fejldetektion ±25% ændring i linjemodstand
Forsyningsspænding med output aktiveret 19,5 ... 29V
1) Parameterene er angivet under programmering, se Brugervejledningen Serie BC600 / Del C.

8.8.4 INFO-bus
Antal enheder, der kan forbindes 6
Logikniveauer 20mA / 0mA
Baud-hastighed 600, 1200, 2400, 4800 baud
Ekstra spænding / max. output-strøm output-spænding på strømforsyningen / 180mA

8.8.5 OC output
Bemærk: Disse output er ikke tilladt for direkte igangsætning af eksterne enheder!
Antal 8
Kontakttype Åben-kollektor-output
Skiftestrøm pr. output max. 35mA
Forsyning via 10-bens fladkabelstik

Forsyningsspænding output-spænding på strømenheden
Maksimal strøm 180mA

8.9 Sløjfegrænseflade LIF601-1
Strømforbrug ved 24V (ingen detektorer, moduler) typisk 27mA
Antal detektorgrupper max. 200
Antal detektorer, moduler

Systemsensor/200AP-protokol max. 318 elementer (159 detektorer + 159 moduler)
Apollo/Discovery-protokol max. 126 elementer
Labor Strauss/700-protokol max. 240 elementer

Samlet sløjfestrøm (detektorer, moduler, sirener, osv.) max. 500mA (ved reduceret linjemodstand)
Sløjfelinje totråds, skærmet eller uskærmet

Linjemodstand max. 50Ω per kerne
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Linjekapacitans max. 400nF
Kabelmål max. 2,5 mm² (enkelttråd)
Antal OC-output 8 (specifikationer, se side 52, Kapitel 8.8.5)
Dimensioner L × B × H 160 × 65 × 20 (mm)
Vægt 80g

8.10 Konventionel interface GIF608-1
Strømforbrug ved 24V

hvis afsluttet med CEOL 1,8mA pr. linje
hvis afsluttet med REOL 4,9mA pr. linje

Detektorlinjespænding 20V
Antal detektorlinjer eller detektorzoner 8
Programmering som EOL / alarm: CEOL 47µF/Ral 1kΩ

Detektorforsyningsstrøm gennem linjen max. 2,5mA
Evalueringskriterie (omtrentlige værdier) resulterende linjemodstand inkl. detektorer

Kortslutning | alarm | afbrydelse < 150Ω | < 2kΩ | linjemodstand > 150Ω
Programmering som EOL / alarm: REOL 5,6kΩ/Ral 1kΩ

Linjestrøm pr. detektorlinje, uden detektorer 3,7mA med 5,6kΩ End of line modstand
Detektorforsyningsstrøm gennem linjen max. 2,5mA
Evalueringskriterie (omtrentlige værdier) resulterende linjemodstand inkl. detektorer

Kortslutning | alarm | afbrydelse < 150Ω | < 2kΩ | > 7kΩ
Programmering som EOL / alarm: REOL 3,3kΩ / Ral 680Ω

Linjestrøm pr. detektorlinje, uden detektorer 6mA med 3,3kΩ End of line modstand
Detektorforsyningsstrøm gennem linjen max. 5mA
Evalueringskriterie (omtrentlige værdier) resulterende linjemodstand inklusive detektorer

Kortslutning | alarm | afbrydelse < 150Ω | < 1,1kΩ | > 3,7kΩ
Programmering som EOL / alarm: REOL 5,6kΩ / kortslutning

Linjestrøm pr. detektorlinje, uden detektorer 3,7mA med 5,6kΩ End of line modstand
Detektorforsyningsstrøm gennem linjen max. 2,5mA
Evalueringskriterie (omtrentlige værdier) resulterende linjemodstand inklusive detektorer

Alarm | afbrydelse < 2kΩ | > 7kΩ
Programmering som EOL / alarm: kortslutning

Programmeringskontakttype NO-kontakt
Input aktiv < 150Ω (eller flydende)
Programmeringskontakttype NC-kontakt
Input aktiv > 150Ω

Linjemodstand max. 50Ω per kerne
OC-output, antal 8 (specifikationer, se side 52, Kapitel 8.8.5)
Kabelmål max. 1,5 mm² (enkelttråd)
Dimensioner L × B × H 160 × 65 × 35 (mm)
Vægt 80g

8.11 ATU interface FWI600-1
Strømforbrug ved 24V 6mA (overvåget output ikke tilsluttet)

19mA (overvåget output tilsluttet)
Antal input 8 (specifikationer, se side 52, Kapitel 8.8.2)
OC-output, antal 8 (specifikationer, se side 52, Kapitel 8.8.5)
Antal relæoutput 1 (specifikationer, se side 52, Kapitel 8.8.1)
Overvågede output, antal 1

Maksimal kontinuerlig belastning 150mA, kortslutningsbeskyttet
Maksimal spidsværdistrøm 0,4A
Overvågningsstrøm ved 24V 4 / 8 / 12mA (omtrentlige værdier)

Kabelmål max. 1,5 mm² (enkelttråd)
Dimensioner L × B × H 160 × 65 × 25 (mm)
Vægt 80g

8.12 Seriel interface SIF601-1
Strømforbrug ved 24V typisk 14mA

hvis RS232 bruges yderligere 4,5mA
hvis INFO-bus bruges yderligere 22mA
Baud-hastighed RS232C interface 1200 … 57600
Baud-hastighed INFO-bus 600 … 4800
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Dimensioner L × B × H 160 × 65 × 20 (mm)
Vægt 50g

8.13 Netværks interface NIF600-1
Varenr. 211122
Strømforbrug ved 24V typisk 31mA
Interface RS485, galvanisk isoleret

Baud-hastighed 115.000
Kabelmål max. 2,5 mm² (enkelttråd)
Kabellængde mellem 2 NIF600-1 max. 1200m
mindst CAT5 (specifikationer, se nedenfor)

Dimensioner L × B × H 160 × 65 × 20 (mm)
Vægt 55g

8.13.1 Netværkskabel
Computer-netværkskabel ''CAT-5'', kernenummer 4×2×AWG24/1 S/FTP, 

kategori 5, snoet par, polyolefin-isoleret
med følgende tekniske specifikationer:

Sløjfemodstand max. 16,8Ω/100m ved 20°C
Kapacitans 4,9nF/100m ved 1kHz
Impedans 100 ± 15Ω ved 1kHz
Dæmpning (50MHz) max. 14dB/100m
Ydre diameter 6,50 mm
Kernediameter 0,51 mm
Skærm Al polyesterfolie + Cu-flettet skærm
Omgivende temperatur -20°C til +75°C

Vægt ca. 51 kg/km

8.14 Display og Betjeningstavle ABB600-1
Strømforbrug ved 24V

i normal tilstand, uden baggrundslys 25mA
i normal tilstand, med aktiveret baggrundslys 87mA
pr. aktiveret lysemitterende diode 0,2mA
i tilfælde af en alarm 88,5mA

Dimensioner inkl. monteringsbakke B × H × D 171 × 340 × 23 (mm)
Vægt inkl. monteringsbakke 790g

8.15 LED-displayfelt LAF648-x
Strømforbrug ved 24V 5mA + 0,1mA pr. aktiv lysemitterende diode
Dimensioner inkl. frontpanel L × B × D 218 × 155 × 30 (mm)
Vægt inkl. frontpanel 380g

8.16 LED-trykknapfelt LTF616-x
Strømforbrug ved 24V 5mA + 0,1mA pr. aktiv lysemitterende diode
Dimensioner inkl. frontpanel B × H × D 218 × 155 × 30 (mm)
Vægt inkl. frontpanel 350g

8.17 Backplane BPL610-1
Antal pladsholdere 10 – hvoraf 2 er reserveret til ZTB600
Dimensioner L × H × D 348 × 50 × 18 (mm)
Vægt 100g

8.18 Backplane BPL608-1
Antal pladsholdere 8
Dimensioner L × H × D 265 × 88 × 18 (mm)
Vægt 110g
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9 Appendiks A

9.1 Yderligere oplysninger om CE-mærkningen

0786
LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH

A – 1231 WIEN • WIEGELESTRASSE 36 • WWW.LST.AT
13

0786 – CPD – 21248
EN 54-2: 1997 + A1: 2006
EN 54-4: 1997 + A1: 2002 + A2: 2006
Control and indicating equipment BC600

Available options with requirements:

Indications:
____ Alarm counter (EN 54-2, sect. 7.13)
____ Fault signals from points (EN 54-2, sect. 8.3)

Controls:
____ Delays to outputs (EN 54-2, sect. 7.11)
____ Dependencies on more than one alarm signal, Type A dependency 

(EN 54-2, sect. 7.12.1)
____ Dependencies on more than one alarm signal, Type B dependency 

(EN 54-2, sect. 7.12.2)
____ Dependencies on more than one alarm signal, Type C dependency 

(EN 54-2, sect. 7.12.3)
____ Disablement of addressable points (EN 54-2, sect. 9.5)

Outputs:
____ Output to fire alarm devices 

(EN 54-2, sect. 7.8)
____ Output to fire alarm routing equipment 

(EN 54-2, sect. 7.9.1)
____ Outputs to fire protection equipment, Output type A

(EN 54-2, sect. 7.10.1)
____ Outputs to fire protection equipment, Output type B

(EN 54-2, sect. 7.10.2)
____ Outputs to fire protection equipment, Output type C

(EN 54-2, sect. 7.10.3)
____ Output to transmission devices for fault detections

(EN 54-2, sect. 8.9)
____ Test condition (EN 54-2, sect. 10)

Inputs:
____ Alarm confirmation input from fire alarm routing equipment

(EN 54-2, sect. 7.9.2)
____ Fault monitoring of fire protection equipment (EN 54-2, sect. 7.10.4)

Operating Instructions User Manual - Part A, 9161343
Installation, Connection, Commissioning User Manual - Part B, 9161344
Parameterisation, Maintenance User Manual - Part C, 9161345

Fig. 44: Yderligere oplysninger om CE-mærkning af Kontrolsystemserie BC600 til branddetektion
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