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Kompaktowa centrala instalacji (RWA) odprowadzającej dym i ciepło 4A i 8A 

 

Kompaktowa centrala instalacji (RWA) odprowadzającej dym i ciepło 4A i 8A 
 

Do odprowadzania dymu i codziennego przewietrzania, dla napędów liniowych i łańcuchowych 24 V DC 

 

 

 

        Funkcja 
        
       Instalacja odprowadzająca dym do otwierania klap odprowadzających 

       dym w razie pożaru. 

       Zamykanie klap odprowadzających dym poprzez funkcję Reset. 

       Otwieranie i zamykanie do codziennego przewietrzania. Klapy     

       odprowadzające dym* w formie kopuł świetlika, klap dachowych lub  

       okien z napędami liniowymi lub łańcuchowymi 24 V DC. 

       * (w dalszej części tekstu nazwane krótko okna). 

 
 

       Specyfikacje 
 

 funkcja „codzienne przewietrzanie” 
 

 jedna grupa instalacji RWA odprowadzającej dym i ciepło  (RG) i dwie 
grupy z funkcją przewietrzania (LG) 
 

 dwa obwody silnika 
 

 zasilanie energią 24 V, akumulatory awaryjnego zasilania i ładowarka, tryb 
pracy równoległej, 72 godz. utrzymanie właściwości w razie przerwy w 
zasilaniu 
 

 monitorowanie przewodów obwodów czujek (autom. czujki i jednostki 
obsługi instalacji RWA odprowadzającej dym i ciepło) 
 

 monitorowanie przewodów podłączonych napędów 
 

 optyczny komunikat o usterkach 
 

 oddzielnie zabezpieczone wejście sieci 230 V AC / 50 Hz 
 

 drzwi zamykane na klucz 
 

 odpowiada stanowi techniki (zgodny z normą) 
 

 sterowany procesorem 
 

 różnorodne możliwości podłączenia 
 

 możliwe do ustawienia funkcje specjalne 
 

 wzór konstrukcyjny sprawdzony przez TÜV 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Dokumentację przechować w razie potrzeby jej ponownego przeczytania wzgl. konserwacji. Zmiany służą postępowi technicznemu i zastrzegamy sobie prawo do nich. Rysunki są niewiążące. 
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Kompaktowa centrala instalacji (RWA) odprowadzającej dym i ciepło 4A i 8A 

 

Wskazówki bezpieczeństwa 
 
Dokumentacja: Niniejsza dokumentacja jest ważna 
wyłącznie dla tego produktu lub serii produktów zgodnie z 
oznaczeniem typu na stronie tytułowej i musi być 
stosowana w pełnym zakresie. Przed instalacją należy 
dokładnie przeczytać niniejszą dokumentację techniczną. 
Należy zastosować się do wytycznych. W razie pytań lub 
problemów, zwrócić się do producenta. Dokumentację 
przechować w razie potrzeby jej ponownego przeczytania. 
 

Użytkownik: Niniejsza dokumentacja skierowana jest do 
przeszkolonych, kompetentnych i świadomych wagi 
bezpieczeństwa specjalistów do spraw elektryki 
posiadających wiedzę na temat instalacji mechanicznej i 
elektrycznej urządzeń, przepisów zapobiegania wypadkom 
i zasad stowarzyszenia branżowego dla ubezpieczenia 
następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zawiera ważne 
informacje dla administratora i użytkownika. 
 

Wskazówki bezpieczeństwa, które muszą być 
bezwzględnie przestrzegane, zostały wyróżnione 
specjalnymi znakami. 
 

 Ostrożnie: Zagrożenie życia ludzi  
                 prądem elektrycznym. 
 

 Ostrzeżenie: Zagrożenie bezpieczeństwa  
                ludzi przez niebezpieczeństwa wynikające z  
                użytkowania urządzenia. Niebezpieczeństwo  
                przegniecenia i przytrzaśnięcia. 
 

 Uwaga: Nieprzestrzeganie zasad prowadzi  
                 do zniszczenia, zagrożenia dla materiału 
                 poprzez nieprawidłową obsługę. 
 

 Ważne informacje 
 

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:         
               produkt może być używany tylko zgodnie z 
wymienionymi funkcjami i zastosowaniami podanymi w 
dołączonej dokumentacji. Nieautoryzowane elektryczne i 
mechaniczne przebudowy i zmiany produktu są 
niedopuszczalne i prowadzą do wygaśnięcia gwarancji i 
odpowiedzialności. 
 

Transport i magazynowanie: Produkt może być 
transportowany i magazynowany tylko w oryginalnym 
opakowaniu. Nie może być ani uderzony, zrzucony ani 
wystawiony na działanie wilgoci, agresywnych oparów lub 
szkodliwego otoczenia. Należy przestrzegać dalszych 
wskazówek transportu i magazynowania podanych przez 
producenta. 
 

Instalacja: Instalacja i montaż może być przeprowadzona 
tylko przez przeszkolonych i kompetentnych specjalistów 
do spraw elektryki pod uwzględnieniem uznanych zasad 
techniki oraz niniejszej dokumentacji technicznej. 
Zagwarantuje to niezawodną w działaniu funkcję produktu. 
Zamocowanie mechanicznych komponentów należy 
sprawdzić na stabilnym podłożu. Bezpośrednio po instalacji 

należy sprawdzić elektryczne i mechaniczne komponenty 
pod względem nienagannego działania oraz zachować w 
dokumentacji kontrole i ich wyniki. 
 

Eksploatacja: Przy zachowaniu dopuszczalnych danych 
znamionowych i wytycznych zgodnie ze wskazówkami 
konserwacyjnymi niniejszej dokumentacji i uzupełniających 
informacji producenta zagwarantowana jest bezpieczna 
eksploatacja. 
 

Błąd: Jeśli podczas instalacji, konserwacji, kontroli itp. 
zostanie stwierdzony błąd w funkcjonowaniu, należy 
niezwłocznie wprowadzić środki w celu jego usunięcia. 
 

Naprawa i remont: Uszkodzone urządzenia mogą być 
naprawiane tylko przez producenta lub przez autoryzowane 
przez producenta warsztaty. Można stosować tylko 
oryginalne części wymienne. Naprawa i remont może być 
przeprowadzona tylko przez przeszkolonych i 
kompetentnych specjalistów do spraw elektryki pod 
uwzględnieniem uznanych zasad techniki oraz niniejszej 
dokumentacji technicznej. Zagwarantuje to niezawodną w 
działaniu funkcję produktu. Zamocowanie mechanicznych 
komponentów należy sprawdzić na stabilnym podłożu. 
Bezpośrednio po instalacji należy sprawdzić elektryczne i 
mechaniczne komponenty pod względem nienagannego 
działania oraz zachować w dokumentacji kontrole i ich 
wyniki. 
 

Konserwacja: Jeśli produkt jest stosowany w takich 
systemach, jak np. instalacje odciągające dym i ciepło (w 
skrócie RWA), musi być zgodnie z danymi producenta lub 
np. wg DIN 18232-2 utrzymanie stref wolnych od dymu i 
ciepła, przynajmniej jeden raz do roku kontrolowany, 
konserwowany i w danym wypadku naprawiony. Tę zasadę 
należy stosować także dla instalacji tylko 
przewietrzających. Jeśli produkt miałby być stosowany w 
innych systemach bezpieczeństwa należy w takim 
przypadku zastosować krótsze odstępy między 
konserwacjami. 
Dla systemów składających się z urządzeń sterujących, 
agregatów otwierających, punktów obsługi itd. należy 
włączyć do konserwacji wszystkie działające bezpośrednio 
ze sobą komponenty. Konserwacja musi nastąpić w 
pełnym zakresie wytycznych producenta i dołączonej 
dokumentacji. 
Należy zagwarantować dostęp do komponentów 
wymagających konserwacji. Uszkodzone urządzenia mogą 
być naprawiane tylko przez producenta lub przez 
autoryzowane przez producenta warsztaty. Można 
stosować tylko oryginalne części wymienne. Wszystkie 
komponenty, które podlegają określonemu czasowi pracy 
(np. akumulatory) należy w przeciągu tego czasu (patrz 
dane techniczne) wymienić na oryginalne części lub 
zatwierdzone przez producenta części zamienne. Należy 
regularnie kontrolować gotowość do pracy. Zalecana jest 
umowa konserwacyjna z uznaną firmą instalacyjną. 
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Kompaktowa centrala instalacji (RWA) odprowadzającej dym i ciepło 4A i 8A 
 

Wskazówki bezpieczeństwa 
 

Utylizacja: Opakowania należy właściwie 
utylizować. Urządzenia elektryczne należy oddawać w 
punktach przyjmowania złomu elektrycznego i 
elektronicznego. Nie ma tu zastosowania niemiecka 
ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym (ElektroG). 
Akumulatory i baterie oddaje się zgodnie z § 12 
niemieckiego rozporządzenia o bateriach (BattV) 
producentowi lub do odpowiedniego punktu odbioru. 
Urządzenia elektryczne, akumulatory i baterie nie mogą 
być wyrzucane do domowych odpadów. 
 

Kompatybilność: Dla produkcji systemów składających się 
z różnych urządzeń  pochodzących od innych producentów 
musi zostać sprawdzona i potwierdzona przez instalatora 
kompatybilność systemowa dla zapewnienia 
odpowiedniego działania. 
Producent musi autoryzować dopasowanie urządzeń w 
celu uzyskania kompatybilności. 
 

Zgodność: Niniejszym potwierdza się, że to urządzenie 
odpowiada uznanym zasadom techniki. Dla tego 
urządzenia elektrycznego można zażądać u producenta 
Deklaracji Zgodności WE. Wskazówka: Jeżeli urządzenie 
(np. napęd) jest częścią maszyny w rozumieniu dyrektywy 
maszynowej 2006/42/WE, nie zwalnia to specjalisty 
uruchamiającego / instalatora od dostarczenia 
odpowiednich do tej dyrektywy oświadczeń instalacyjnych, 
oznakowań, dokumentów i zaświadczeń. 
 

Gwarancja: Jak ustalono mają zastosowanie „Zielone 
warunki dostawy ZVEI”. 
Okres gwarancji na dostawę materiału wynosi 12 miesięcy. 
Nie podlegają odpowiedzialności, gwarancji ani serwisowi 
ingerencje w urządzenie nieautoryzowane przez 
producenta. 
 

Odpowiedzialność: Zmiany produktu i ustawienia produktu 
mogą być dokonane bez wcześniejszego poinformowania. 
Rysunki są niewiążące. Pomimo możliwie największej 
staranności nie ma odpowiedzialności za treść. 
 

Bezpieczeństwo elektryczne 

Rozłożenie przewodów i podłączenie elektryczne tylko 
przez specjalistów do spraw elektryki. Doprowadzenia sieci 
230 / 400 V AC zabezpieczyć osobno we własnym 
zakresie. 
Podczas instalacji należy przestrzegać odpowiednich 
ustaw, przepisów, dyrektyw i norm, jak np. Wzorcowa 
dyrektywa o instalacjach (MLAR / LAR / RbALei),  
VDE 0100 (instalacja urządzeń prądu elektrycznego do 
1000 V), VDE 0815 (kable i przewody instalacyjne), 
VDE 0833 (urządzenia informujące o niebezpieczeństwie 
pożaru, włamania i zalaniu). 
Typy kabli ustalić w danym przypadku z miejscowymi 
urzędami odbioru, przedsiębiorstwami zaopatrującymi w 
energię lub władzami przeciwpożarowymi. 
 
 
 
 

Przewody małych napięć (np. 24 V DC) należy rozłożyć 
oddzielnie od przewodów niskonapięciowych (np. 230 V 
AC). Elastyczne przewody muszą być tak rozłożone, aby w 
użyciu nie zostały ani odcięte, przekręcone ani złamane. 
Zasilanie w energię, urządzenia sterujące i puszki 
rozdzielające muszą być dostępne dla prac 
konserwacyjnych. Rodzaje przewodów, długości i średnice 
wykonać zgodnie z danymi technicznymi. 
 

 Przed pracami przy instalacji należy odłączyć na 
wszystkich biegunach napięcie sieciowe i zasilanie prądem 
sieciowym (np. akumulatory) i zabezpieczyć przed 
niezamierzonym ponownym włączeniem. Nigdy nie używać 
napędów, sterowania, elementów obsługujących i 
czujników na napięciu roboczym oraz podłączeniach 
niezgodnie z wytycznymi instrukcji obsługi. Jest to 
niebezpieczne dla życia i może prowadzić do zniszczenia 
komponentów! 
 
Bezpieczeństwo mechaniczne 

Spadek/wypchnięcie w dół skrzydeł okiennych: skrzydła 
okienne należy w taki sposób zawiesić wzgl. poprowadzić, 
aby także w razie wypadnięcia elementu zawieszającego 
uniknąć spadku  / wypchnięcia w dół wzgl. konstruktywnie 
niekontrolowanych ruchów, np. dzięki podwójnemu 
zawieszeniu, nożycom zabezpieczającym, chwytakowi. 
Należy przestrzegać: aby uniknąć blokady / spadku okna 
muszą być nożyce bezpieczeństwa / chwytacz 
dopasowane do zgodnej z przeznaczeniem szerokości 
otwarcia i mechaniki okna. Patrz także dyrektywa dla 
uruchamianych mechanicznie okien, drzwi i bram (BGR 
232) i ZVEI broszura „RWA-Aktuell Nr. 3, okna 
uruchamiane mechanicznie”. 
 
Zamocowanie i materiał mocujący: Potrzebny lub 
dołączony materiał mocujący należy dopasować do 
powierzchni mocowani i do odpowiedniego obciążenia, a 
jeśli to konieczne uzupełnić go. 
 

Punkty przygniecenia i przycięcia:  
okna, drzwi i bramy uruchamiane mechanicznie: 
niebezpieczne miejsca – narażenie przygnieceniem i 
przycięciem, np. pomiędzy skrzydłami okiennymi a ramą 
lub kopułami świetlików a wieńcem nasadowym muszą być 
zabezpieczone przed przytrzaśnięciem za pomocą 
odpowiednich środków, aby zapobiec zranieniu. Patrz 
także dyrektywa dla okien, drzwi i bram uruchamianych 
mechanicznie (BGR 232) i ZVEI broszura „RWA-Aktuell Nr. 
3, okna uruchamiane mechanicznie”. 
 
Przepisy zapobiegania wypadkom i zasady stowarzyszenia 
branżowego dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 
wypadków: Podczas prac przy, w lub na budynku lub 
części budynku należy przestrzegać wytycznych i 
wskazówek danych przepisów zapobiegania wypadkom 
(UVV) i zasad stowarzyszenia branżowego dla 
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 
(BGR). 
 

Warunki otoczenia: Produkt nie może być ani uderzony, 
zrzucony ani wystawiony na działanie drgań, wilgoci, 
agresywnych oparów lub szkodliwego otoczenia, chyba że 

producent zezwolił na jakiś lub więcej warunków otoczenia. 
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Kompaktowa centrala instalacji (RWA) odprowadzającej dym i ciepło 4A i 8A 

 

Opis działania 
 

Ręczne wyzwolenie w razie ognia/pożaru/alarmu 

Odprowadzenie dymu / okna otwierają się 

nacisnąć czerwony przycisk otwierania AUF w jednostce obsługi instalacji RWA odprowadzającej dym i ciepło, okna zostaną 

całkowicie otwarte, czerwona dioda LED  - wyzwolona instalacja RWA odprowadzająca dym i ciepło – świeci się we 
wszystkich jednostkach obsługi instalacji RWA odprowadzających dym i ciepło, funkcja przewietrzania nie działa. 
 
Odprowadzenie dymu / okna zamykają się 

nacisnąć przycisk zamknięcia ZU  w jednostce obsługi instalacji RWA odprowadzającej dym i ciepło, okna zamykają się, 

czerwona dioda LED  - wyzwolona instalacja RWA odprowadzająca dym i ciepło – gaśnie we wszystkich jednostkach 
obsługi instalacji RWA odprowadzającej dym i ciepło, funkcja przewietrzania znowu działa. 
 

 Wskazówka: nie następuje zresetowanie (Reset) podłączonych i wyzwolonych automatycznych czujek! 
 
 

Automatyczne wyzwolenie w razie ognia/pożaru/alarmu 

(tylko gdy podłączone są automatyczne czujki) 

Odprowadzenie dymu / okna otwierają się 

dym dociera do automatycznych czujek, okna zostaną całkowicie otwarte, czerwony dioda w automatycznej czujce świeci się, 

czerwony dioda LED  - wyzwolona instalacja RWA odprowadzająca dym i ciepło – świeci się we wszystkich jednostkach 
obsługi instalacji RWA odprowadzającej dym i ciepło, funkcja przewietrzania nie działa. 
 
Odprowadzenie dymu / okna zamykają się 

nacisnąć przycisk zamykania ZU w jednostce obsługi instalacji RWA odprowadzającej dym i ciepło, okna zamykają się, 

czerwona dioda LED  - wyzwolona instalacja RWA odprowadzająca dym i ciepło – gaśnie we wszystkich jednostkach 

obsługi instalacji RWA odprowadzającej dym i ciepło, żółta dioda LED  - usterka – miga. 
 

 Wskazówka: nie następuje zresetowanie (Reset) podłączonych i wyzwolonych automatycznych czujek! 
 
 

Zresetowanie automatycznych czujek 

Oczyścić automatyczne czujki z dymu (poprzez wydmuchnięcie wzgl. w przypadku silnego zabrudzenia wymienić). 
Nacisnąć przycisk zresetowania instalacji RWA-Reset w centrali sterowania (na płytce), wszystkie podłączone automatyczne 
czujki zostaną zresetowane (Reset), okna zamykają się, gaśnie czerwona dioda w automatycznej czujce, czerwona dioda LED 

- instalacja RWA odprowadzająca dym i ciepło wyzwolona – gaśnie we wszystkich jednostkach obsługi instalacji RWA 

odprowadzającej dym i ciepło, żółta dioda LED  - usterka – gaśnie, funkcja przewietrzania znowu działa. 
 
 

Codzienne przewietrzanie 

(tylko gdy podłączone są przyciski przewietrzania) 

Okna otwierają się 

krótko nacisnąć przycisk otwierania przewietrzania AUF, okno zostanie całkowicie otwarte. (Przerwanie procesu otwierania 
poprzez krótkie równoczesne naciśnięcie obu przycisków otwierania i zamykania (Auf i Zu) = STOP lub poprzez przycisk Stop w 
zależności od przycisku przewietrzania). 
 
Okna zamykają się 

krótko nacisnąć przycisk zamykania przewietrzania ZU, okna zamykają się całkowicie. (Przerwanie procesu zamykania poprzez 
krótkie równoczesne naciśnięcie obu przycisków otwierania i zamykania (Auf i Zu) = STOP lub poprzez przycisk Stop w 
zależności od przycisku przewietrzania). 
W przypadku awarii sieci lub akumulatorów okna zamykają się natychmiast. 
 
 

Automatyka przewietrzania 

Jeśli automatyka jest aktywna (patrz Uruchomienie), okna zamykają się samoczynnie po ustawionym czasie (fabrycznie 
ustawiono na 10 minut), w przypadku awarii sieci lub akumulatorów okna zamykają się natychmiast. 
Patrz także strona 20, przełącznik DIP 12. 
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Kompaktowa centrala instalacji (RWA) odprowadzającej dym i ciepło 4A i 8A 

 

Opis działania 
 

Ogranicznik przesuwu (przez czas ruchu) 

Należy przestrzegać wskazówek na stronie 19, przełącznik DIP 6 w pozycji ON. 
 
Ustawianie 
Zamknąć okna! Nacisnąć przyciski otwierania i zamykania (Auf i Zu) (STOP) przy przycisku przewietrzania i trzymać naciśnięte 
tak długo aż pojawi się szybkie miganie wyświetlacza otwierania Auf. W ciągu następnych 10 sekund otworzyć za pomocą 
przycisku otwierania „Auf” pozycję otwarcia i na żądanej pozycji otwarcia zwolnić przycisk „Auf”. Jeśli w przeciągu 10 sekund 
nie nastąpi kolejne naciśnięcie przycisku, wtedy zakończy się tryb ustawiania. 
 
Dezaktywacja 

Należy przestrzegać wskazówek na stronie 20, przełącznik DIP 6 w pozycji OFF. 
 

 Wskazówka: W przypadku awarii sieci lub akumulatorów lub wyzwolenia instalacji RWA odprowadzającej dym i ciepło 
nie działa funkcja przewietrzania. W przypadku awarii sieci lub akumulatorów okna zamykają się natychmiast. 
 
 
 

Wyświetlacze LED 

W centrali sterującej i w jednostkach obsługi instalacji RWA odprowadzającej dym i ciepło. 
 

Zielona dioda LED  - praca OK. – świeci się. Gaśnie w przypadku: 
- awarii sieci lub akumulatorów 
- usterki monitorowania przewodów do napędów, jednostek obsługi instalacji RWA odprowadzającej dym i ciepło lub 
automatycznych czujek. 
 

Żółta dioda LED  - usterka - miga: pojawiła się usterka, uszkodzone podłączenie przewodów, uszkodzona sieć i/lub 
akumulator. 
 

 

Uwaga: W przypadku jakiegokolwiek komunikatu o pojawieniu się usterki trzeba ją natychmiast usunąć. W takim 
przypadku nie jest zagwarantowane działanie instalacji bez zakłóceń. 
 

 

Czerwona dioda LED  - instalacja RWA odprowadzająca dym i ciepło wyzwolona – świeci się: po naciśnięciu przycisku 
otwierania AUF w jednostce obsługi instalacji RWA odprowadzającej dym i ciepło i po wyzwoleniu przez automatyczne czujki. 
 
 

 

Zamykanie za pomocą czujek wiatrowo-deszczowych/deszczowych 

Jeśli jest podłączona czujka wiatrowo-deszczowa/deszczowa lub czujnik deszczu, wtedy okna zamykają się samodzielnie przy 
nadchodzącym wietrze i/lub deszczu. Wskazanie otwarcia przewietrzania „Lüftung Auf”  w centrali sterującej miga, nie działa 
funkcja przewietrzania. W przypadku awarii sieci lub akumulatorów okna zamykają się natychmiast. 
 
 

 Wskazówka: W przypadku awarii napięcia zasilania sieciowego lub akumulatorów lub wyzwolenia instalacji RWA 
odprowadzającej dym i ciepło nie działa lub jest zablokowana funkcja przewietrzania z przyczyn ochrony akumulatora. 
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Kompaktowa centrala instalacji (RWA) odprowadzającej dym i ciepło 4A i 8A 

 

Możliwości podłączenia 
 
- napędy liniowe 24 V DC z własnym elektronicznym odłączeniem obciążenia lub 
- napędy łańcuchowe 24 V DC z przełącznikami krańcowymi 
- łączny pobór prądu wszystkich podłączonych napędów max 4 A wzgl. 8 A w zależności od typu centrali 
- 10 jednostek obsługi instalacji RWA odprowadzającej dym i ciepło RBH/3A... (zakończenie liniowe poprzez dołączony opór 
krańcowy) 
- 10 automatycznych czujek w technice dwuprzewodowej, optyczne czujki dymowe i/lub czujki różnicy ciepła i/lub czujki 
maksymalnego ciepła (zakończenie liniowe z aktywnym modułem krańcowym lub oporem krańcowym). Fabrycznie poprzez 
dołączony opór krańcowy 
- 10 zewnętrznych przycisków przewietrzania AUF/STOP/ZU (OTWARTY/STOP/ZAMKNIĘTY) (np. typ LTA 25) w zależności od 
grupy przewietrzania, max dwie grupy przewietrzania 
- zasilanie energią 24 V DC – 100 mA na jedną czujkę wiatrowo-deszczową/deszczową WRM 24V lub jedną czujkę deszczową 
RM 
- wyzwolone na każde podłączenie dla bezpotencjałowego komunikatu, instalacja RWA wyzwolona i usterka oraz dalsze 
przekierowanie komunikatu o wietrze/deszczu; obciążenie kontaktu 30 V / max 2 A 
 

 
 
  

                        bezpiecznik                                                             wejście analogowe      wejście bezpotencjałowe 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
interfejs PC 
 
 
 
przełącznik DIP 

                                   
 
                       bezpiecznik               bezpiecznik akumulator                                  diody LED       przycisk zamknięcia „RWA-Zu”, Reset 
                                                                                          podłączenie akumulatora                            („Instalacja RWA Zamknięta”) 
 

 
 
 

 
 
* Funkcje są uzależnione od oprogramowania sprzętowego centrali i środowiska PC software konfiguracyjnego. 
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Kompaktowa centrala instalacji (RWA) odprowadzającej dym i ciepło 4A i 8A 

 

Montaż 
 
Montaż centrali sterującej należy wykonać w suchym pomieszczeniu. Miejsca zamontowania jednostek obsługi instalacji RWA 
odprowadzającej dym i ciepło i przycisków przewietrzania muszą być dobrze widoczne i łatwo dostępne (jednostka obsługi 
instalacji RWA = 1,4 m powyżej poziomu podłogi). Nie montować za uskokami ściany, skrzydłami drzwi ani nie zakrywać 
żadnymi konstrukcjami. 
 
Otworzyć centralę sterującą i zamocować na przeznaczonej do tego powierzchni wykorzystując istniejące otwory. Należy 
zapewnić odpowiednie elementy mocujące. Według dołączonych instrukcji obsługi zamontować elementy obsługujące, napędy, 
gniazda przyłączeniowe (max 1,2 m od napędu) i automatyczne czujki. Należy przestrzegać odpowiednich przepisów (patrz 
strona 4-5). 

 
 
 

Schemat okablowania 
 
           Liniowe napędy M9 
            24 V DC max 1 A 
           (z wbudowanym  
       odłączeniem obciążenia)        

 
 
 
  Przykładowe napędy     Obwód silnika (MK) 2 

 
 
Czujka deszczowo-wiatrowa 24 V AC / DC 
100 mA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ostatnia 
puszka 
rozgałęźna 
 
 
 
Typ kabla patrz 
tabela 
Uwaga: 
Nie stosować 
przewodu 
ochronnego! 
Przestrzegać 
postanowień 
VDE! 

 
Sieć 230 V/50 
Hz NYM-I 3 x 
1,5 mm

2 

Przewidzieć 
oddzielnie 
odłączany 
obwód prądowy. 
Zabezpieczyć 
przed 
niezamierzonym 
wyłączeniem. 

 
 
Przesyłanie 
dalej 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obwód 
silnika (MK) 
1 + 2 
 
automatyczne 
czujki  
z modułem 
końcowym 
w ostatnim 
cokole czujki 

 
(patrz 
wskazówka) 
 
 
 
 
 
 
Obwód 
silnika (MK) 
 

                                                
                                     Ostatnia jednostka obsługi instalacji RWA               Jednostka                     Przyciski 
                                                 z modułem krańcowym                           obsługi instalacji              przewietrzania 
                                                                                                                        RWA 

 

 
 
Należy zastosować się do obowiązujących przepisów wzgl. okablowania z utrzymaniem właściwości 30 min. lub 90 min. 
Zachodzące odstępstwa ustalić w każdym przypadku z nadzorem budowy, miejscowymi urzędami odbioru, przedsiębiorstwami 
zaopatrującymi w energię, władzami przeciwpożarowymi lub zrzeszeniem zawodowym. Podane przekroje przewodów nie mogą 
być zmniejszane. Podane są dla temperatury otoczenia wynoszącej 20˚C. Dla wyższych temperatur zwiększyć przekroje. 
W przypadku E90 (E30) przekroje muszą zostać dopasowane odpowiednio do zaleceń producenta. Wszystkie przewody do 
centrali sterującej (oprócz doprowadzenia zasilania sieciowego) są pod stałym napięciem 24 V DC i muszą być układane 
oddzielnie od sieciowego przewodu zasilającego. Przy układaniu przewodów przestrzegać odpowiednich przepisów VDE 
[Zrzeszenia Elektryków Niemieckich]. 
 
*MK = obwód silnika 
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Kompaktowa centrala instalacji (RWA) odprowadzającej dym i ciepło 4A i 8A 
 

Wykres długości kabli  
 
Wykres długości kabli do wyznaczania potrzebnych przekroi kabli w zależności od długości przewodów i sumy prądów 
znamionowych napędów. 
 
Wykres długości kabli do 8 Amperów dla napędów o poborze 
prądu < 2,5 A 

Wykres długości kabli do 8 Amperów dla napędów o poborze 
prądu ≥ 2,5 A 

 

m 
(pojedyn-
cza 
długość 
kabla) 

 

m 
(pojedyn-
cza 
długość 
kabla) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
             Prąd znamionowy napęd w Amperach               Prąd znamionowy napęd w Amperach  

 
 

Wyznaczanie przekroju kabli 
 

Wskazówki do wyznaczania przekroju kabli i rozłożenia przewodów 

 
Uproszczony wzór do wyznaczania przekroju kabli (dla napędów do 2,5 A poboru prądu znamionowego) 

 Wskazówka: Przestrzegać dopuszczalnych wielkości oddawania prądu, patrz Dane techniczne. 
 
                    

                   (I [A] + w danym przypadku dodatek w %**) x L* [m] 
A [mm

2
] = ------------------------------------------------------------------- 

                                                     73 

 

 
 
 
pojedyncza 
długość kabla (L*)  

A = przekrój kabla 
I = suma prądów znamionowych napędów 
*L = pojedyncza długość kabla 
** 30% = dodatek dla napędów o większym, równym 2,5 A poborze prądu 
73 = czynnik, składający się z max dopuszczalnego spadku napięcia 2,5 V i  
       przewodności elektrycznej miedzi 

 

Wskazówki dotyczące doboru przewodów 

 
Na kable zasilania silników napędów instalacji RWA potrzebne są kable 3- wzgl. 5-żyłowe (układane podwójnie). 
Dwie żyły (4 żyły) potrzebne są do doprowadzenia napięcia zasilania silnika, trzecia wzgl. piąta żyła do monitorowania 
przewodów. 
Dobór i układanie kabli należy wykonać zgodnie z (Wzorcową) dyrektywą o instalacjach przewodowych (MLAR). 
Szczególną uwagę zwrócić na zachowanie funkcji odporności ogniowej E30 albo E90! 
 
Przykłady możliwych do użycia typów kabli i mocowań 

 
 

Żółto-zielony: niedopuszczalny do monitorowania przewodów 

 
Instalacja kablowa, składająca się z systemu nośnego i kabli z kołkami i śrubami z odpowiednim atestem 
przeciwpożarowym. Instalacja kablowa wg DIN 4102-12 kabel bezpieczeństwa + system układania: 

 
 

Przykład okablowania 

 

[Tłumaczenia pojęć z rysunku po lewej stronie:] 
Antrieb – napęd 
braun – brązowy 
blau – niebieski 
Abzweigdose - gniazdo przyłączeniowe 
Motorspannung – napięcie silnika 
Leitungsüberwachung – monitorowanie przewodów 
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Kompaktowa centrala instalacji (RWA) odprowadzającej dym i ciepło 4A i 8A 
 
 

Podłączenie sieć / Podłączenie napędy 
 
Wszystkie prace prowadzić bez zasilania sieci (230 V AC) i bez podłączonych akumulatorów/baterii. 
Przewody podłączające poprowadzić od góry do obudowy centrali sterującej. Przewody podłączające podłączyć wg schematu 
zacisków, zwrócić uwagę tutaj na prawidłowe podłączenie. Nieprawidłowe podłączenie oraz pomieszanie numerów lub kolorów 
może doprowadzić do nieprawidłowego działania centrali sterującej lub elementów zewnętrznych. Należy zawsze przestrzegać 
wskazówek i zaleceń instalacyjnych zawartych w dokumentacjach technicznych! 

 
Podłączenie sieć (230 V AC) 

 

 
 
 
 
Przewidzieć odłączany oddzielni obwód prądu. 
Zabezpieczyć przed niezamierzonym odłączeniem 

 

 
jeden napęd na obwód silnika kilka napędów na obwód silnika brak napędów  

na obwodzie silnika 1 lub 2 
 

 
 

MK1 lub MK2 

 

  

 
  

 
 

[Tłumaczenia pojęć z rysunków:] 
MK – obwód silnika 
ein Antrieb – jeden napęd 
Abzweigdose - puszka rozgałęźna 
braun – brązowy 
blau - niebieski 

 

[Tłumaczenia pojęć z rysunków:] 
MK = Motorkreis – obwód silnika 
letzter Antrieb – ostatni napęd 
Abzweigdose - puszka rozgałęźna 
braun – brązowy 
blau – niebieski 
1. Antrieb – pierwszy napęd 

 

[Tłumaczenia pojęć z rysunków:] 
MK = Motorkreis – obwód silnika 
nich belegt – nie zajęty 
oder – lub 
Überwachungsdioden – diody monitorowania 
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Kompaktowa centrala instalacji (RWA) odprowadzającej dym i ciepło 4A i 8A 
 

Podłączenie zacisku magnetycznego / Blokada magnetyczna 
 
Wszystkie prace prowadzić bez zasilania sieci (230 V AC) i bez podłączonych akumulatorów/baterii. 
Przewody podłączające poprowadzić od góry do obudowy centrali sterującej. Przewody podłączające podłączyć wg schematu 
zacisków, zwrócić uwagę tutaj na prawidłowe podłączenie. Nieprawidłowe podłączenie oraz pomieszanie numerów lub kolorów 
może doprowadzić do nieprawidłowego działania centrali sterującej lub elementów zewnętrznych. Należy zawsze przestrzegać 
wskazówek i zaleceń instalacyjnych zawartych w dokumentacjach technicznych! 

 
 
 

 
[Tłumaczenia pojęć z rysunku:] 
Haftmagnetverriegelung* – blokada zacisku 
                                              magnetycznego 
Haftmagnet* - zacisk magnetyczny 

 
[Tłumaczenia pojęć z rysunku:] 
Haftmagnetverriegelung* – blokada zacisku 
                                              magnetycznego 
Haftmagnet* - zacisk magnetyczny 

 
1
Otwieranie przez siłę sprężyny za pomocą 

ciśnienia gazu sprężyny 
 
[Tłumaczenia pojęć z rysunku:] 
Fenster geschlossen – okna zamknięte 
 

 
 

 
2
Zamykanie przez siłę sprężyny automatu do 

zamykania drzwi 
 
[Tłumaczenia pojęć z rysunku:] 
Fenster geschlossen – okna zamknięte 

 

  
 
 

 

Jeden zacisk magnetyczny / 
 Blokada zacisku magnetycznego 
  
                         puszka rozgałęźna 

 
[Tłumaczenia pojęć z rysunku:] 
Haftmagnet = zacisk magnetyczny 

Kilka zacisków magnetycznych / 
Blokady zacisku magnetycznego 

 
                        puszka rozgałęźna 

 
[Tłumaczenia pojęć z rysunku:] 
Letzter Haftmagnet = ostatni zacisk magnetyczny 
Haftmagnet = zacisk magnetyczny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Diody monitorowania 

  

 
 
 
* patrz strona 19, przełącznik DIP 3 na = ON 
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Kompaktowa centrala instalacji (RWA) odprowadzającej dym i ciepło 4A i 8A 

 
Podłączenie automatycznych czujek 
 
Wszystkie prace prowadzić bez zasilania sieci (230 V AC) i bez podłączonych akumulatorów/baterii. 
Przewody podłączające poprowadzić od góry do obudowy centrali sterującej. Przewody podłączające podłączyć wg schematu 
zacisków, zwrócić uwagę tutaj na prawidłowe podłączenie. Nieprawidłowe podłączenie oraz pomieszanie numerów lub kolorów 
może doprowadzić do nieprawidłowego działania centrali sterującej lub elementów zewnętrznych. Należy zawsze przestrzegać 
wskazówek i zaleceń instalacyjnych zawartych w dokumentacjach technicznych! 

 
 
 
 
   bez automatycznej czujki 
 

    jedna automatyczna czujka        kilka automatycznych czujek 

 
[Tłumaczenia pojęć z rysunku:] 
aktives Endmodul* – aktywny moduł 
krańcowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* aktywny moduł krańcowy 
(nie wchodzi w zakres dostawy) będzie 
potrzebny wtedy, gdy Przełącznik DIP 11 
jest włączony w pozycji ON 
(WŁĄCZONY). 
Zamontowanie jest niezależne od 
biegunowości. 

 
 

 

 
 
jedna 
autom. 
czujka 

 
[Tłumaczenia pojęć z rysunku:] 
1. autom. Melder – pierwsza autom. czujka 
2. autom. Melder – druga autom. czujka 
letzter autom. Melder – ostatnia autom. czujka 
* aktives Endmodul – aktywny moduł krańcowy 

Opór monitorowania 
 

  

  
    10kΩ 
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Kompaktowa centrala instalacji (RWA) odprowadzającej dym i ciepło 4A i 8A 

 
Podłączenie instalacji sygnalizacyjno-alarmowej pożaru 
 
Wszystkie prace prowadzić bez zasilania sieci (230 V AC) i bez podłączonych akumulatorów/baterii. 
Przewody podłączające poprowadzić od góry do obudowy centrali sterującej. Przewody podłączające podłączyć wg schematu 
zacisków, zwrócić uwagę tutaj na prawidłowe podłączenie. Nieprawidłowe podłączenie oraz pomieszanie numerów lub kolorów 
może doprowadzić do nieprawidłowego działania centrali sterującej lub elementów zewnętrznych. 
Należy zawsze przestrzegać wskazówek i zaleceń instalacyjnych zawartych w dokumentacjach technicznych! 
 
 
 
 

 
bez instalacji sygnalizacyjno-alarmowej 

pożaru 
z instalacją sygnalizacyjno-alarmową 

pożaru 
z instalacją sygnalizacyjno-alarmową 

pożaru i automatyczną czujką 
 

 

 

 
 
 
BMA: instalacja sygnalizacyjno-alarmowa pożaru 

* Kontakt implusowy, nie obowiązuje dla ustawienia otwarcia „BMA „Auf” (Otwarty) i Reset poprzez kontakt zamknięcia”, 
przełącznik DIP 4 na ON. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opór monitorowania 
 

 
      10kΩ  
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Kompaktowa centrala instalacji (RWA) odprowadzającej dym i ciepło 4A i 8A 

 
Podłączenie jednostki obsługi instalacji RWA odprowadzającej dym i ciepło 
 
Wszystkie prace prowadzić bez zasilania sieci (230 V AC) i bez podłączonych akumulatorów/baterii. 
Przewody podłączające poprowadzić od góry do obudowy centrali sterującej. Przewody podłączające podłączyć wg schematu 
zacisków, zwrócić uwagę tutaj na prawidłowe podłączenie. Nieprawidłowe podłączenie oraz pomieszanie numerów lub kolorów 
może doprowadzić do nieprawidłowego działania centrali sterującej lub elementów zewnętrznych. Należy zawsze przestrzegać 
wskazówek i zaleceń instalacyjnych zawartych w dokumentacjach technicznych! 

 
 
 
 

bez jednostki obsługi instalacji RWA jedna jednostka obsługi instalacji RWA kilka jednostek obsługi instalacji RWA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opór monitorowania 
 

 
      10kΩ  
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Kompaktowa centrala instalacji (RWA) odprowadzającej dym i ciepło 4A i 8A 

 
Podłączenie przycisku przewietrzania 
 
Wszystkie prace prowadzić bez zasilania sieci (230 V AC) i bez podłączonych akumulatorów/baterii. 
Przewody podłączające poprowadzić od góry do obudowy centrali sterującej. Przewody podłączające podłączyć wg schematu 
zacisków, zwrócić uwagę tutaj na prawidłowe podłączenie. Nieprawidłowe podłączenie oraz pomieszanie numerów lub kolorów 
może doprowadzić do nieprawidłowego działania centrali sterującej lub elementów zewnętrznych. 
Należy zawsze przestrzegać wskazówek i zaleceń instalacyjnych zawartych w dokumentacjach technicznych! 
 
 

 
  jeden przycisk przewietrzania LTA11 
  na grupę przewietrzania 

 jeden przycisk przewietrzania LTA25 
 na grupę przewietrzania 

 

  
 
 

 

  kilka przycisków przewietrzania LTA11 
  na grupę przewietrzania 

kilka przycisków przewietrzania 
LTA25 na grupę przewietrzania 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przyporządkowanie przycisków 
przewietrzania 
Grupa przewietrzania 1 działa na obwód 
silnika 1, grupa przewietrzania 2 na 
obwód silnika 2. 
 
Wariant podłączenia dla grupy 
przewietrzania 1 działa na oba obwody 
silnika (1+2). 
Dalsze możliwości podłączenia patrz 
Dokumentacja techniczna LTA25 wzgl. 
LTA11. 

 
 

 
[Tłumaczenia pojęć z rysunku:] 
Gruppe – grupa 
letzter Taster – ostatni przycisk 
Brücke - most 
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Kompaktowa centrala instalacji (RWA) odprowadzającej dym i ciepło 4A i 8A 

 
Podłączenie czujek wiatrowo-deszczowych 
 
Wszystkie prace prowadzić bez zasilania sieci (230 V AC) i bez podłączonych akumulatorów/baterii. 
Przewody podłączające poprowadzić od góry do obudowy centrali sterującej. Przewody podłączające podłączyć wg schematu 
zacisków, zwrócić uwagę tutaj na prawidłowe podłączenie. Nieprawidłowe podłączenie oraz pomieszanie numerów lub kolorów 
może doprowadzić do nieprawidłowego działania centrali sterującej lub elementów zewnętrznych. Należy zawsze przestrzegać 
wskazówek i zaleceń instalacyjnych zawartych w dokumentacjach technicznych! 

 

  

 
 
 
 
 
lub 

 

 
 
 
 

Podłączenie kontaktów bezpotencjałowych 
 
Wszystkie prace prowadzić bez zasilania sieci (230 V AC) i bez podłączonych akumulatorów/baterii. 
Przewody podłączające poprowadzić od góry do obudowy centrali sterującej. Przewody podłączające podłączyć wg schematu 
zacisków, zwrócić uwagę tutaj na prawidłowe podłączenie. Nieprawidłowe podłączenie oraz pomieszanie numerów lub kolorów 
może doprowadzić do nieprawidłowego działania centrali sterującej lub elementów zewnętrznych. Należy zawsze przestrzegać 
wskazówek i zaleceń instalacyjnych zawartych w dokumentacjach technicznych! 

 
 

 

Uwaga! Kontakty bezpotencjałowe dla max 24 V / max 2 A. 
 

 

   
       włącza się przy 
      wyzwoleniu* instalacji RWA 

       włącza się przy 
      informacji o usterce*  

     włącza się przy komunikacie 
      wiatru/deszczu* 

 
*Zajęcie kontaktu podczas pracy instalacji w stanie bezruchu (brak wyzwolenia instalacji RWA, brak usterki). 
Standardowe ustawienie, są możliwe dalsze warianty zajęcia styków przekaźnika. 
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Kompaktowa centrala instalacji (RWA) odprowadzającej dym i ciepło 4A i 8A 
 

Przegląd podłączeń 
 
Wszystkie prace prowadzić bez zasilania sieci (230 V AC) i bez podłączonych akumulatorów/baterii. Przewody podłączające 
poprowadzić od góry do obudowy centrali sterującej. Przewody podłączające podłączyć wg schematu zacisków, zwrócić uwagę 
tutaj na prawidłowe podłączenie. Nieprawidłowe podłączenie oraz pomieszanie numerów lub kolorów może doprowadzić do 
nieprawidłowego działania centrali sterującej lub elementów zewnętrznych. 

 
Ten schemat zacisków przedstawia przegląd wariantów podłączeń. Należy przestrzegać koniecznie szczegółowych informacji 
na stronach 11 do 17! 

 

 

sieć 
 

napędy 

 

autom. 
czujki 

 

jednostki obsługi 
instalacji RWA 

 

przyciski 
przewietrzania 

czujki wiatrowo-
deszczowe/ 
deszczowe 

 

kontakty 
bezpotencjałowe 

 

  
 

 

Dalsze możliwości podłączenia 
 

Wszystkie prace prowadzić bez zasilania sieci (230 V AC) i bez podłączonych akumulatorów/baterii. Przewody podłączające 
poprowadzić od góry do obudowy centrali sterującej. Przewody podłączające podłączyć wg schematu zacisków, zwrócić uwagę 
tutaj na prawidłowe podłączenie. Nieprawidłowe podłączenie oraz pomieszanie numerów lub kolorów może doprowadzić do 
nieprawidłowego działania centrali sterującej lub elementów zewnętrznych. Należy zawsze przestrzegać wskazówek i zaleceń 
instalacyjnych zawartych w dokumentacjach technicznych! 
 
 
wejście 4-20 mA wejście bezpotencjałowe 

 

 

 

 
 

Funkcje są uzależnione od oprogramowania sprzętowego centrali i zakresu software konfiguracyjnego PC. 
 
Przykłady zastosowań: 
- wejście 4-20 mA: podłączenie czujników 4-20 mA, np. do pomiaru temperatury, ciśnienia, wilgotności, jasności, etc. 
- wejście bezpotencjałowe: np. do wyznaczania styków okien.  
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Kompaktowa centrala instalacji (RWA) odprowadzającej dym i ciepło 4A i 8A 
 

Funkcje przełączników DIP 
 

Funkcje możliwe do ustawienia w pozycji ON (Włączony) 

 
  Przełącznik DIP 

Przełącznik DIP  1: Wyłączenie taktowania silnika (Funkcja VdS) 

Przełącznik DIP  2: Wyjście silnika trwale włączone 

Przełącznik DIP  3: Funkcja centrala unieruchomione drzwi z zaciskiem magnetycznym lub   
                                 blokadami magnetycznymi 
Przełącznik DIP  4: Otwarta „BMA (instalacja sygnalizacyjno-alarmowa pożaru) Auf” i „Reset  

                            przez 1x kontakt zamykający BMA (instalacja sygnalizacyjno-alarmowa pożaru)” 

 

Przełącznik DIP  5: „BMA (instalacja sygnalizacyjno-alarmowa pożaru) poprzez jeden kontakt otwierający  

Przełącznik DIP  6: Ogranicznik przesuwu  

Przełącznik DIP  7: Usterka = wyzwolenie instalacji RWA odprowadzającej dym i ciepło  

Przełącznik DIP  8: Instalacja RWA – zamknięty (na jednostce obsługi instalacji RWA) = Reset RWA  

Przełącznik DIP  9: Przewietrzanie w trybie przycisku (Totmann)  

Przełącznik DIP  10: Stop za pomocą przycisku przewietrzania na klucz  

Przełącznik DIP  11: Monitorowanie czujek z aktywnym modułem krańcowym  

Przełącznik DIP  12: Automatyka przewietrzania, automatyczne zamykanie  

 

Kombinacje różnych przełączników DIP, ustawienia są możliwe np. przełącznik DIP 1 = ON i 8 = ON. 
 

Przełączniki DIP 

 

 

Uwaga! Wszystkie ustawienia przełącznika DIP przeprowadzać bez sieci (230 V AC) i bez podłączonych 
akumulatorów / baterii. 

 
Wszystkie przełączniki DIP są ustawione fabrycznie w pozycji OFF (Wyłączony). Pozycja ON (Włączony) oznacza: 
 
Przełącznik DIP 1: Wyłączanie taktowania silnika (przy instalacji RWA ponad 30 min., funkcja VdS) 

 
Przełącznik DIP 2: Wyjście silnika trwale włączone dla trybu z zaciskiem magnetycznym do wsparcia siły zamykającej 
napędów (szczelne zamknięcie okien). Brak buforowania akumulatora. Fabrycznie wyłączony, w ten sposób po ok. 3 min 
następuje wyłączenie wyjść silnika. 

 
 
Przełącznik DIP 3: Funkcja centrala unieruchomione drzwi z zaciskiem magnetycznym i automatami do zamykania drzwi w 
miejscu montażu lub instalacja RWA – OTWARTA z lub blokadami magnetycznymi ze sprężynami ciśnieniowymi gazowymi. 
Przy wyjściu silnika grupa 1 (MK1) stale jest napięcie, w przypadku wyzwolenia instalacji RWA zostaje ono odłączone. Wyjście 
silnika grupa 2 (MK2) pracuje w trybie normalnym. 

 
 
Przełącznik DIP 4: „Instalacja BMA (sygnalizacyjno-alarmowa pożaru) Otwarta” i „Reset przez 1x kontakt zamykający BMA 
(instalację sygnalizacyjno-alarmową pożaru)”. 
Podłączenie poprzez zaciski automatycznych czujek z modułem dodatkowym UEB2. Kontakt instalacji BMA zamknięty 
oznacza wyzwolenie instalacji RWA, kontakt instalacji BMA otwarty = Reset instalacji RWA oraz zamknięcie klap/okien. 
Możliwa jest kombinacja z automatycznymi czujkami, jednakże Reset czujek następuje wyłącznie poprzez przycisk Reset 
instalacji RWA centrali TRZ-Plus lub przy konfiguracji przełącznika DIP 8 = ON dodatkowo poprzez przycisk ZU (ZAMKNIĘTY) 
podłączonej jednostki obsługi instalacji RWA. 

 
 
Przełącznik DIP 5: „Instalacja BMA Auf (Otwarta) (sygnalizacyjno-alarmowa pożaru) poprzez jeden kontakt otwierający (tylko 
dla centrali kompaktowej 8A) 
Podłączenie poprzez zaciski automatycznych czujek z modułem dodatkowym UEB2. Kontakt instalacji BMA zamknięty = tryb 
Standby, kontakt instalacji BMA otwarty = instalacja RWA. Po wyzwoleniu należy wykonać reset przyciskiem Reset na płycie 
głównej centrali. 
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Kompaktowa centrala instalacji (RWA) odprowadzającej dym i ciepło 4A i 8A 
 

 

Funkcje przełączników DIP 
 
Przełącznik DIP 6: Ogranicznik przesuwu 
Regulowany czasowo ogranicznik przesuwu przewietrzania. Nastawienie patrz rozdział „Opis działania/Ogranicznik przesuwu”. 

 
 
Przełącznik DIP 7: Usterka = wyzwolenie instalacji RWA odprowadzającej dym i ciepło 
W przypadku pojawienia się usterki nastąpi automatyczne wyzwolenie instalacji RWA. Reset możliwy jest dopiero po usunięciu 
usterki. 

 
 
Przełącznik DIP 8:  Instalacja RWA–Zu (Zamknięta) (na jednostce obsługi instalacji RWA) = Reset RWA 
Umożliwia reset na każdej dowolnej jednostce instalacji Rwa Typ RBH/3A. 

 
 
Przełącznik DIP 9: Przewietrzanie w trybie przycisku (Totmann) 
Tylko przy włączonym przycisku otwierania AUF lub zamykania ZU napędy uruchamiają się. Ta funkcja może służyć jako 
funkcja ochronna dla „okien uruchamianych siłowo”, o ile z miejsca przycisku widoczne są odpowiednie okna. 

    
 
Przełącznik DIP 10: Stop za pomocą przycisku przewietrzania na klucz 
Stop za pomocą odwrotnej instrukcji otwierania lub zamykania (Auf lub Zu). Tryb z przyciskami na klucz może służyć jako 
funkcja ochronna dla „okien uruchamianych siłowo”. 

 
 
Przełącznik DIP 11: Monitorowanie czujek z aktywnym modułem krańcowym 
Do zmniejszenia poboru prądu ciągłego linii czujki automatycznych czujek i do kompatybilności w dół do TRZ 2 A i TRZ VdS. 

 
 
Przełącznik DIP 12: Automatyka przewietrzania, automatyczne zamykanie po xx min. (fabrycznie ustawiono na 10 min.). Po 
każdej rozkazie otwarcia przewietrzania następuje automatyczne zamknięcie po podanym czasie. 

                                                                                                

 

Następujące kombinacje przełącznika wykazują funkcje szczególne: 

 
1. Przełączniki DIP 2 + 3 = ON (kombinacje z przełącznikami DIP 4, 5, 7-12 są nadal możliwe). 
    Funkcja: 
  - Wejścia przycisków przewietrzania nie mają funkcji. 
  - Brak taktowania silnika (przy instalacji RWA ponad 30 min., funkcja VdS). 
  - Brak odłączenia napięcia silnika po 3 minutach przy instalacji RWA–Zu (Zamknięta) 
  - Przy ponownym włączeniu zasilania sieci zostaną włączone wyjścia silników automatycznie w kierunku zamknięcia ZU. 
  - Wyjście 24 V DC przy zaciskach 21 (+) i 22 (-), przy braku napięcia sieciowego napięcie istnieje nadal przez 3 minuty  
     (wymagane są gotowe do pracy akumulatory). 
  - Styk przekaźnika komunikatu wiatrowo-deszczowego/deszczowego ze zmienionym  zajęciem i kryterium przełączenia. 
  - Przekaźnik przełącza (odpada) przy usterce zbiorczej i/lub komunikacie wiatrowo-deszczowym/deszczowym. 
  - Zajętość: Zacisk 33 = ramię, zacisk 34 = zamykacz, zacisk 35 = otwieracz. 
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Kompaktowa centrala instalacji (RWA) odprowadzającej dym i ciepło 4A i 8A 

 
Funkcje przełączników DIP 
 
2. Przełączniki DIP 2 + 3 + 6 = ON (kombinacje z przełącznikami DIP 4, 5, 7-12 są nadal możliwe). 
    Funkcja: 
  - Identycznie z funkcją DIP 2 + 3 = ON, jednak z następującymi zmianami: szczególne funkcje nie dotyczą wyjścia silnika 1 
    i wejścia przycisku przewietrzania dla grupy silników 1. 
 
 

Aktywacja funkcji przełącznika DIP 

Po zakończeniu nastawień przełączników DIP następuje włączenie lub przyłączenie napięcia sieci 230 V AC oraz podłączenie 

akumulatorów awaryjnego zasilania. Nowe funkcje zostaną zapisane w pamięci.  

Dla kontroli następuje sprawdzenie pamięci jak tylko centrala zostanie zasilona energią (sieć i/lub akumulator). 

Wskazanie przez ok. 3 sek. długie równoczesne świecenie się wyświetlaczy -  - praca OK,  wyzwolenie instalacji 

RWA i  zbiorcza usterka.  

 
 
 

Service Port 
 
Przez Service Port (interfejs PC) można przydzielić określonym funkcjom dalsze parametry za pomocą odpowiedniego 

oprogramowania konfiguracyjnego Service Port* oraz kabla łączącego*. Funkcje te są uzależnione od wersji oprogramowania 

PC i oprogramowania sprzętowego centrali instalacji RWA odprowadzającej dym i ciepło. Zegar sterujący terminami 

konserwacji może być zresetowany wyłącznie za pomocą oprogramowania. 

 

 
 

Uruchomienie i bieg próbny 
 

 Wskazówka: Dane dotyczące uruchomienia odnoszą się do funkcji standardowych. 
           Wszystkie przełączniki DIP znajdują się w pozycji OFF (Wyłączone). 

 
 

Bez napięcia zasilającego, bez akumulatora 

Sprawdzić czy wszystkie części są mechanicznie i elektrycznie mocno przymocowane i czy nie są uszkodzone, zaciski: silnik i 
elementy obsługi oraz, jeżeli są dostępne, automatyczne czujki i czujki wiatrowo-deszczowe/deszczowe. 
Nie wkładaj bezpiecznika bateryjnego! 
 
 

Z napięciem zasilającym, z akumulatorem 

Włożyć bezpiecznik akumulatorowy, bezpiecznik akumulatorowy jest zabezpieczony przed zmianą biegunów. Jeśli zostanie 
poluzowany, uważać na równą biegunowość. 

 Wskazówka: Zmiana biegunów powoduje zniszczenie! 
 
 

Widoczne wskazania na płycie 

Max 100 sek. po podłączeniu akumulatora, sprawdzić czy: 

zielona dioda LED - praca OK - świeci się, 

czerwona dioda LED - wyzwolenie instalacji RWA - nie świeci się, 

żółta dioda LED  -  usterka -  nie świeci się. 
 
Usuwanie błędu 

• Zielona dioda LED nie świeci się: sieć i/lub akumulator i podłączenie nie funkcjonują dobrze. 

• Czerwona dioda  świeci się: nacisnąć przycisk resetu instalacji RWA-Reset w centrali sterującej. 

• Żółta dioda LED  miga: 
  - sprawdzić odpowiednie bezpieczniki (patrz także Tabela Beep Code strona 24). 
  - sprawdzić szkic przewodów, podłączenia przewodów. 
  - sprawdzić, czy brakuje modułu krańcowego w ostatniej automatycznej czujce. 
 
 
 
* nie jest zawarte w zakresie dostawy. 
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Kompaktowa centrala instalacji (RWA) odprowadzającej dym i ciepło 4A i 8A 
 

Uruchomienie i bieg próbny 
 
Przycisk przewietrzania 

Krótko nacisnąć przycisk otwierania AUF, napędy otwierają okna całkowicie aż do końcowego położenia. 
Świeci się wskazanie „Przewietrzanie OTWARTE”. Podczas otwierania dokładnie obserwować okna. 
 

 

Uwaga: Uważać na kolizje napędów z elementem konstrukcyjnym. W żadnym położeniu elementy konstrukcyjne 
nie mogą utrudniać swobody ruchu napędów. Sprawdzić przewody przyłączeniowe napędów: nie mogą być 
narażone ani na rozciąganie ani zgniatanie. 

 
Krótko nacisnąć przycisk zamykania przewietrzania ZU, napędy zamykają okno. Wskazanie „Przewietrzanie OTWARTE” nie 
świeci się. Podczas tego biegu nacisnąć przycisk STOP, STOP = równocześnie nacisnąć oba przyciski AUF (OTWARTY) i ZU 
(ZAMKNIĘTY), napędy zatrzymują się. Wskazanie „Przewietrzanie OTWARTE” świeci się. 
 
Ponownie wcisnąć przycisk zamknięcia przewietrzania ZU, napędy uruchomione są w trybie zamknięcia ZU. Wskazanie 
„Przewietrzanie OTWARTE” jest wyłączone. 
Napędy zamykają okna całkowicie aż do końcowego położenia. Wskazanie „Przewietrzanie OTWARTE” gaśnie. 
 

 

Uwaga: Także podczas tego ruchu uważać na kolizje oraz rozciąganie i zgniatanie. 

 

Jednostki obsługi instalacji RWA (odprowadzającej dym i ciepło) 

Krótko nacisnąć przycisk otwierania RWA-AUF, okna otwierają się całkowicie. Czerwona dioda LED - instalacja RWA 

wyzwolona – świeci się. Zielona dioda LED  - praca OK – świeci się. Uruchamia się ciągły sygnał akustyczny (tylko przy 
jednostce obsługi instalacji RWA z wbudowanym brzęczykiem i naciśniętym przełącznikiem stykowym drzwi). Nacisnąć przycisk 
zamykania ZU w przycisku przewietrzania, brak reakcji napędów. Nacisnąć przycisk Reset w centrali sterującej, okna zamykają 

się całkowicie. Czerwona dioda LED - instalacja RWA wyzwolona – gaśnie. Zielona dioda - praca OK – świeci się. 
Cichnie ciągły sygnał akustyczny. 
 
Krótko nacisnąć przycisk otwierania RWA-AUF, okna otwierają się. Podczas biegu nacisnąć równocześnie AUF (OTWARTY) i 
ZU (ZAMKNIĘTY) w przycisku przewietrzania. Brak reakcji okien, nie mogą się zatrzymać.  
 
Nacisnąć przycisk RWA-Reset w centrali, okna zamykają się całkowicie. 
 
 

Test zasilania awaryjnego 

Odłączyć od sieci, zielona dioda LED - praca OK – gaśnie (po max 100 sek.). 

Żółta dioda LED  - usterka – miga. W przypadku braku zasilania sieciowego okna natychmiast zamykają się! 

 
Nacisnąć przycisk otwierania przewietrzania AUF, brak reakcji okien. 

 
Krótko nacisnąć przycisk otwierania instalacji RWA-AUF, okna otwierają się. 

Czerwona dioda LED - instalacja RWA wyzwolona – świeci się, zielona dioda LED - praca OK - nie świeci się. 

 
Nacisnąć przycisk Zu (Zamknięty) jednostki obsługi instalacji RWA, okna zamykają się całkowicie. Nacisnąć przycisk RESET w 

centrali sterującej, okna zamykają się całkowicie. Czerwona dioda LED - wyzwolenie instalacji RWA - gaśnie. Żółta dioda 

LED - usterka - miga. 
 

Ponownie włączyć napięcie sieciowe, zielona dioda LED - praca OK – zaświeca się po krótkim czasie. Zresetować 
wyzwolenie (Reset). 

 
 

Test automatycznych czujek 

Wyzwolić autom. czujki (np. rozpylając spray kontrolny): czerwona dioda LED - w automatycznej czujce – świeci się. 
 

Czerwona dioda LED - wyzwolenie instalacji RWA – świeci się. Zielona dioda LED - praca OK – świeci się. Okna 
otwierają się całkowicie. 
Nacisnąć przycisk zamknięcia przewietrzania ZU, brak reakcji okien. Oczyścić z dymu czujki, w przeciwnym razie dojdzie do 
ponownego wyzwolenia! 
 
Nacisnąć przycisk resetu instalacji RWA-Reset w centrali sterującej, okna zamykają się całkowicie i automatyczna czujka 
zostaje zresetowana. Czerwona dioda LED czujki gaśnie. 
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Kompaktowa centrala instalacji (RWA) odprowadzającej dym i ciepło 4A i 8A 

 

Uruchomienie i bieg próbny 
 
Test automatyka przewietrzania 

(Przełącznik DIP 12 na ON) 
Nacisnąć przycisk otwierania przewietrzania AUF, okna otwierają się całkowicie. Po 10 min. (ustawienie fabryczne) okna 
zamykają się automatycznie. 
 
 

Test czujek wiatrowych/deszczowych lub czujnika deszczu 

Nacisnąć przycisk otwierania przewietrzania AUF, okna otwierają się całkowicie, o ile nie zostanie aktywowana żadna czujka 
wiatrowa lub deszczowa. 
 
Zwilżyć wodą powierzchnię czynną czujki deszczowej, okna zamykają się całkowicie. Wskazanie przewietrzanie „AUF” 
(„OTWARTE”) miga. Osuszyć powierzchnię czynną. Nacisnąć przycisk otwierania przewietrzania AUF, okna otwierają się 
całkowicie. 
 
Skierować na czujkę wiatrową strumień powietrza (np. z suszarki do włosów), okna zamykają się całkowicie. Wskazanie 
przewietrzanie „AUF” („OTWARTE”) miga. 
 
 

Czynności końcowe 

We wszystkich jednostkach obsługi instalacji RWA założyć wybijane szybki. Zamknąć drzwiczki centrali. 
Nakleić naklejkę z numerem telefonu serwisu usterkowego. 
 

 

Uwaga: W razie nieudanego biegu próbnego powtórzyć uruchomienie! 

 

 
 

Postępowanie w razie usterek 
 
Wskazanie - praca OK - nie świeci się ani w jednostkach obsługi instalacji RWA ani na centrali sterującej: 
• Pojawiła się usterka (patrz informacja o usterce – Tabela Beep-Code, strona 23), usunąć usterkę. 
 
• Przyłączenie zasilania sieciowego niesprawne: 
  - sprawdzić kabel zasilania sieciowego / napięcie sieci. 
  - sprawdzić bezpiecznik sieciowy. 
• Akumulatory niesprawne: 
  - sprawdzić bezpiecznik akumulatorowy. 
  - sprawdzić podłączenie akumulatora. 
  - uszkodzone akumulatory, wymienić. 
 
 
Oddymianie otwiera się bez naciskania przycisku 
• Jednostka obsługi instalacji RWA jest nieprawidłowo podłączona lub uszkodzona, sprawdzić i naprawić. 
• Automatyczna czujka jest zanieczyszczona, wymienić. 
• Przycisk przewietrzania przez istniejący błąd cały czas przekazuje sygnał. 
 
 
Odwrócona funkcja przycisku przewietrzania 
• odwrócone przyłączenie przy przycisku przewietrzania lub centrali sterującej. 
 
 
Przycisk wentylacji nie działa 
• Przycisk przewietrzania jest nieprawidłowo podłączony. 
• Nastąpiło wyzwolenie instalacji RWA, nacisnąć przycisk Reset w centrali sterującej. 
• Brak napięcia na kablu zasilania sieciowego, naprawić. 
• Bezpiecznik sieciowy jest uszkodzony, wymienić. 
• Bezpiecznik silnika jest uszkodzony, wymienić. 
• Komunikat wiatrowo-deszczowy/deszczowy jest aktywny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04/24999760                                  23 



Kompaktowa centrala instalacji (RWA) odprowadzającej dym i ciepło 4A i 8A 
 

Pomoc w razie usterki 
 
Pojemności akumulatorów są niewystarczające na 72h pracy zasilania zastępczego 
Pomiar poboru prądu do sprawdzenia pojemności akumulatorów musi nastąpić w trybie Standby i w żadnym razie nie może być 
przeprowadzony bezpośrednio po regulacji silnika. Tryb Standby uruchomi się automatycznie 3 min. po wykonaniu resetu 
instalacji RWA lub 3 min. po wykonaniu ostatniej regulacji przewietrzania. 
 
Wszystkie diody LED są ciemne w trybie pracy na zasilaniu akumulatorami (bez sieci 230 V/50 Hz) 
• Akumulator głęboko rozładować – usunąć bezpiecznik akumulatorowy, odłączyć zaciski akumulatorów awaryjnego zasilania i 
odczekać co najmniej 2 min. 
Włożyć nowe akumulatory awaryjnego zasilania i podłączyć zaciskami, włożyć bezpiecznik akumulatorowy. 
 
 

Zielona dioda LED ciemna 
• Podłączenie sieci niesprawne. 
• Bezpiecznik sieciowy jest uszkodzony. 
• Akumulator jest niesprawny. 
• Bezpiecznik akumulatorowy jest uszkodzony. 
 
 
Zacisk magnetyczny odpada po krótkim czasie pomimo trwania zamykania („Zu”) 
• Przełącznik DIP 3 nie jest ustawiony na ON. Funkcja: centrale unieruchamiania drzwi. 
 
 

Tabela Beep-Code – komunikat o usterce 

W przypadku komunikatu o usterce, sekwencja impulsów podaje wskazówkę dotyczącą przyczyny usterki. Akustyczny 
komunikat o usterce pojawia się tylko przy zamkniętych drzwiach lub naciśniętym drzwiowym przełączniku światła jednostki 
obsługi instalacji RWA z wbudowanym brzęczykiem. 
 

 

wszystko OK. 

brak zasilania 

usterka akumulatora 

usterka w jednostce obsługi instalacji RWA 

usterka automatycznych czujek 

usterka obwodzie monitorującym silniki 

błąd pamięci 

 

 Wskazówka: Żółta dioda LED - usterka -, czerwona dioda LED - wyzwolenia instalacji RWA – i zielona  

              dioda LED - praca OK – świecą się trwale podczas kontroli (Check) pamięci. 
 
 
Wskazanie konserwacji (równomierne miganie)  
 

 

 

Przegląd 

 

Zielona dioda LED - praca OK – szybko miga: Reset wzgl. ustawienie zegara sterującego terminami konserwacji poprzez 
oprogramowanie konfiguracyjne dla centrali kompaktowej 4A lub 8A. Dalsze informacje patrz informacje techniczne do 
oprogramowania PC Service Port dla centrali kompaktowej 4A lub 8A. 
 
Komunikat wiatrowo-deszczowy lub deszczowy (równomierne miganie)  

 
Wskazanie świetlne w przycisku przewietrzania LTA 25. 
 
Wskazanie o otwarciu (Auf) (trwały sygnał) 
 

 
 
Wskazanie świetlne w przycisku przewietrzania LTA 25. Wskazanie świeci się przy funkcji przewietrzania Stopp (Stop) lub AUF 
(OTWARTY). 
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Kompaktowa centrala instalacji (RWA) odprowadzającej dym i ciepło 4A i 8A 
 

Konserwacja 
 
Jeśli urządzenia są stosowane w instalacjach odprowadzania dymu i ciepła (w skrócie RWA) muszą być co najmniej raz w roku 
poddawane przeglądowi, konserwacji i w razie potrzeby naprawiane. To samo zaleca się także dla instalacji jedynie 
przewietrzających. 
Usunąć brud z urządzeń. Sprawdzić dokręcenie śrub mocujących i zaciskowych. Sprawdzić urządzenia poprzez bieg próbny 
zgodnie z rozdziałem Uruchomienie i bieg próbny. Napędy nie wymagają konserwacji. 
 
Uszkodzone urządzenia można naprawiać tylko w naszym zakładzie. Należy stosować tylko oryginalne części zamienne. 
Okresowo należy sprawdzać gotowość instalacji do pracy. Zaleca się zawarcie umowy o serwis konserwacyjny z producentem 
lub autoryzowanym serwisem. Wszystkie akumulatory seryjnie dostarczane z centralą sterującą instalacją RWA wymagają 
regularnej kontroli w ramach konserwacji i powinny być wymienione po przepisanym czasie pracy (4 lata). Przy usuwaniu 
stosowanych substancji niebezpiecznych - np. akumulatorów – należy przestrzegać przepisów. Zresetowanie zegara 
sterującego terminami konserwacji, o ile jest aktywowany. Koniecznie przestrzegać Instrukcji obsługi podłączonych 
komponentów! 
 
 
 

Wyłączenie z użytkowania 
 
W celu wyłączenia z użytkowania instalacji RWA odprowadzającej dym i ciepło należy odłączyć centralę od sieci i wyjąć 
bezpieczniki baterii. Na czas wyłączenia z użytkowania zatrzymuje się włączony zegar sterujący terminami konserwacji i 
zapisuje ostatnie dane. 
Z chwilą ponownego podłączenia centrali do sieci zegar sterujący terminami konserwacji wznawia normalną pracę. 
 
 
 
 

Wmontowanie 
 
 
Wymiary ościeżnicy: wymiary zewnętrzne 336 x 348 mm (wysokość x szerokość) 
 

Wmontowanie podtynkowe 

Przymocować centralę za pomocą właściwych kołków i śrub poprzez kotew ścienną lub otwory do mocowania w tylnej ściance. 

 Wskazówka: Chronić elektronikę oraz osłonięcie elektroniki przed zanieczyszczeniami. 
 

 

 
                  

 
 
 
Przestrzegać wymiarów wydrążenia w ścianie w stanie surowym oraz wysokości wmontowania. Drzwi zamocować na końcu za 

pomocą dołączonych śrub mocujących. 

 

Wymiary skrzyni murowej: (wysokość x szerokość x głębokość) 

Wymiar wewnętrzny (wysokość): 235 mm 

Wymiar wnęki: 317 x 330 x 90 mm 

Wycięcie dla ścian szczelinowych: 307 x 312 x 88 mm 
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Kompaktowa centrala instalacji (RWA) odprowadzającej dym i ciepło 4A i 8A 
 

Wmontowanie 
 

Wmontowanie natynkowe 

Za pomocą ramy AP dla centrali kompaktowej 4A (wyposażenie opcjonalne, nie jest zawarte w zakresie dostawy). 
 
           91 mm 

  
 

 Wskazówka: Przy mocowaniu centrali za ścianę tylną należy usunąć elektronikę i płytę podstawową: 

1. Odkręcić osłonę z Plexiglas, 

2. Odkręcić elektronikę, 

3. Odkręcić płytę podstawową. 

Przymocować centralę za pomocą właściwych kołków i śrub wykorzystując otwory do mocowania w tylnej ściance. 

Krawędź górna skrzyni max 1700 mm ± 100 mm. Zakleszczyć ramę natynkową pomiędzy ścianę a drzwi. Wmontować po 

montażu obudowy w odwróconej kolejności. 

 
 

 

Uwaga: Uruchomienie sterowania tylko z zainstalowaną osłoną z Plexiglas. 

 
 

Wymiary  
 
 
 
 
 
  Centrala kompaktowa 4A 

  
         Centrala kompaktowa 8A 

 

       Rama AP dla centrali kompaktowej 4A, 
       wyposażenie opcjonalne 
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Kompaktowa centrala instalacji (RWA) odprowadzającej dym i ciepło 4A i 8A 
 
 

Dane techniczne 
 
Do zasilania energią i elektrycznych urządzeń sterujących mogą być wykorzystane wyłącznie komponenty dopuszczone przez 

producenta.  

 
Właściwości elektryczne 

Pierwotne zasilanie energią: 

Napięcie zasilania sieci: 

Pobór mocy: 

 

Pobór prądu sieć: 

 

Pobór mocy (Standby): 

Monitorowanie: 

Zacisk przyłączeniowy: 

Bezpiecznik: 

 

230 V AC / 50 Hz, (±10%), oddzielnie zabezpieczone 

ok. 150 W przy 4 A oddawania prądu, 

ok. 300 W przy 8 A oddawania prądu 

max 0,8 A przy 4 A oddawania prądu, 

max 1,6 A przy 8 A oddawania prądu 

< 5 W 

tak, rozpoznanie przerwy zasilania sieci 230 V AC 

zacisk śrubowy max 2,5 mm
2
 

sieć 230 V AC: T 3,15 A/H 

obwód silnika: FKS 5A / FKS 10A 

 

 

Wtórne zasilanie energią: 

Akumulator: 

 

 

 

 

Typ akumulatora: 

Praca na awaryjnym zasilaniu: 

 

Czas ładowania: 

Zacisk podłączeniowy: 

Monitorowanie: 

Bezpiecznik: 

 

typ 4A: 2,2 Ah, 

typ 8A: 7,2 Ah, 

2 x 12 V z ochroną głębokiego rozładowania w przypadku zbyt niskiego napięcia, 

monitorowanie przerwania przewodów i awarii bezpieczników, żywotność 

eksploatacyjna 4 lata 

żel ołowiany z dopuszczeniem VdS 

72 godz. przy zastosowaniu jako centrali zacisku magnetycznego ok. 7 godz. przy 

80 mA poboru prądu 

20 h dla pracy na awaryjnym zasilaniu 

2-biegunowy, max 2,5 mm
2 

tak, okresowo 

FKS 5A / FKS 10A 

 

Wyjście 

Napięcie: 

Pulsacyjność: 

 

Prąd (znamionowy): 

 

 

 

 

 

 

 

Prąd (krótkotrwały): 

 

Proces otwierania/zamykania: 

Czas przerwy przy zmianie biegunów: 

Taktowanie zgodnie z prEN 12 101-9: 

 

 

Automatyczne odłączenie: 

 

Monitorowanie przewodów: 

 

Zacisk przyłączeniowy: 

Napędy / Zaciski magnetyczne: 

Bezpiecznik: 

 

 

27 V DC (znamionowe) (-25% / + 10%) gładkie 

napędy: <1% 

zacisk magnetyczny: <1% 

napędy: 

typ 4A: 4 A przy 30% ED* 

typ 8A: 8 A przy 30% ED* 

wyjście oddzielnie zabezpieczone, 

zacisk magnetyczny: 

typ 4A: 1 A przy 100% ED* 

typ 8A: 2 A przy 100% ED* 
 * w odniesieniu do 10 min               

typ 4A: 5 A (≤600 ms) 

typ 8A: 9 A (≤600 ms) 

odwrócenie biegunowości napięcia 

ok. 200 ms 

tak, co 2 min zmiana kierunku ruchu, podczas pierwszych 30 min po wyzwoleniu 

instalacji RWA (przerwanie w przypadku oblodzenia przy kopułach świetlika, 

klapach dachowych itd.) 

w kierunku otwierania (AUF) / zamykania (ZU): po 3 min* (w trybie przewietrzania) 

w kierunku otwierania (AUF): po 30 min (przy instalacji RWA) 

Diody monitorowania (ponad 3 przewody monitorowania w połączeniu z diodami 

monitorowania) 

max 6 mm
2
, zacisk śrubowy 

zgodnie z max poborem prądu napędów / zacisków magnetycznych 

FKS 5A 
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Kompaktowa centrala (RWA) odprowadzająca dym i ciepło 4A i 8A 
 

Dane techniczne 
 
Wyjście jednostki obsługi 
Napięcie: 
Prąd: 
Zacisk przyłączeniowy: 

Monitorowanie przewodów: 

Maksymalna ilość: 
Zasilany awaryjnie: 
 

 
24V znamionowe 
max 60 mA, 100% ED 
max 1,5 mm

2
, zacisk sprężynowy 

opór krańcowy 10k 
10 sztuk 
tak 
 

Wyjście automatyczne czujki 
Napięcie: 
Prąd: 
Zacisk przyłączeniowy: 

Monitorowanie przewodów: 

Maksymalna ilość: 
Zasilany awaryjnie: 
 

 
24V znamionowe 
max 150 mA, 100% ED 
max 1,5 mm

2
, zacisk sprężynowy 

opór końcowy 10k lub aktywny moduł krańcowy 
10 sztuk 
tak 
 

Wyjście czujka wiatrowo-deszczowa/ 
deszczowa 
Napięcie: 
Prąd: 
Zacisk przyłączeniowy: 

Monitorowanie przewodów: 

Maksymalna ilość: 
Zasilany awaryjnie: 
Bezpiecznik: 
 
 
Styki bezpotencjałowe: 
 
 
Obciążenie styku: 
Komunikat wyzwolenia instalacji RWA i 
usterki: 

 
 
24V znamionowe, 20 V do 30 V DC 
max 100 mA, 100% ED 
max 1,5 mm

2
, zacisk sprężynowy 

nie 
1 sztuka, typ WRM/RM/WRM2/RM2 
nie 
nie 
 
 
tak, 3 x styk przełączny 
(- wyzwolenie instalacji RWA, - usterka zbiorcza, - komunikat wiatrowo-deszczowy/ 
deszczowy) 
max 30 V / 2 A na styk 
 
optyczny, sygnał ciągły przy wyzwoleniu instalacji RWA, sygnał zmienny w razie 
wystąpienia usterki 
 

 
Właściwości mechaniczne 
Wymiary: 
Waga: 

patrz strona 26 
typ 4A: z akumulatorem ok. 5,77 kg, bez akumulatora ok. 3,74 kg 
typ 8A: z akumulatorem ok. 14,58 kg, bez akumulatora ok. 9,25 kg 

 
Podłączenie i praca 
Podłączenie: 
Zaciski przyłączeniowe: 

Nadaje się do RWA 
(instalacje odprowadzające dym i ciepło): 
Nadaje się do przewietrzania: 
Funkcja przewietrzania przy awarii 
zasilania: 
Funkcja bezpieczeństwa przy awarii  
zasilania: 
 
 
 
Konserwacja 
Wymiana akumulatora: 
Zegar sterujący terminami konserwacji: 
Zegar sterujący terminami konserwacji 
aktywny: 
 
Funkcje po upływie terminów zegara 
sterującego konserwacją: 
 

patrz dokumentacja techniczna 
patrz dokumentacja techniczna  
 
tak 
tak 
 
nie, przewietrzanie zablokowane 
 
tak, automatyczne zamknięcie okien, przewietrzanie zablokowane a instalacja 
RWA nadal aktywna, dalsze funkcje za pomocą przełączników DIP 
 
 
 
co 4 lata i w razie niepoprawnej pracy akumulatora 
tak, ustawiany poprzez oprogramowanie PC Service Port 
 
podczas zasilania energią instalacji, bez zasilania energią następuje zapisanie 
aktualnych danych 
 

dioda LED miga, dezaktywacja / aktywacja poprzez oprogramowanie 
Serviceport 
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Kompaktowa centrala instalacji (RWA) odprowadzającej dym i ciepło 4A i 8A 
 

Dane techniczne 
 
Ustawiane funkcje 
Nastawienie parametrów: 
Nastawienie parametrów za pomocą: 
Możliwości: 

 
tak 
przełączniki DIP, odpowiednie oprogramowanie 
zegar sterujący terminami konserwacji, ogranicznik przesuwu, automatyka 
przewietrzania, dalsze funkcje uzależnione są od wersji oprogramowania i 
oprogramowania sprzętowego 

 
 
Warunki wmontowania i otoczenia 
Temperatura znamionowa: 
Zakres temperatur otoczenia: 
Sytuacja podczas wmontowania: 
Utrzymanie funkcji: 
 
Nadaje się do montażu na zewnątrz: 
Rodzaj ochrony IP: 

20ºC 
-5 ºC do 40 ºC 
tylko dla suchych pomieszczeń 
napędy: 72 godz. 
zaciski magnetyczne: co najmniej 1 ¼ godz. 
nie 
typ 4A: IP 30 wg DIN EN 60529 
typ 8A: IP 42 wg DIN EN 60529 

 
 
Dopuszczenia i zaświadczenia 
Zgodny z CE: 
Klasa ochrony: 
 
Klasa środowiskowa wg VdS: 
Wzór konstrukcyjny: 

zgodnie z dyrektywą EMV 2004/108/WE i dyrektywą o niskim napięciu 2006/95/WE 
typ 4A: klasa II wg DIN EN 61140 (DE 0140-1) 
typ 8A: klasa I wg DIN EN 61140 (DE 0140-1) 
klasa III wg VdS 2581 
TÜV, nr rejestrujący 44 780 09 376242, 
DIN EN 61010-1:2002-08; DIN 61010:2002-11; DIN 61010:2004-01 

 
 
Materiał 
Obudowa: 
 
 
Kolor: 
 
Nie zawiera halogenów: 
Nie zawiera silikonu: 
Zgodny z RoHS: 

typ 4A: obudowa UP, metalowa rama i drzwi, część spodnia tworzywo sztuczne, 
drzwi zamykane na klucz 
typ 8A: do montażu natynkowego, blacha stalowa 
typ 4A: biały 
typ 8A: szary 
tak 
tak 
tak 

 
 
W zależności od zastosowanych napędów, przy doborze zasilania energetycznego i przekrojów kabli zasilania silników należy 

liczyć się ze zwiększonymi prądami rozruchowymi. 

 
Bezpieczna praca instalacji jest zapewniona przy podłączeniu do odpowiednich komponentów tego samego producenta. 
W przypadku pracy ze napędami obcych producentów należy sprawdzić zgodność pod względem bezpieczeństwa 

funkcjonowania. 

 

Obowiązek informowania w myśl § 12 Rozporządzenia o bateriach (BattV) 

W związku ze sprzedażą przez nas baterii i akumulatorów jesteśmy na mocy Rozporządzenia o bateriach zobowiązani 

poinformować Państwa jako użytkownika o następujących kwestiach: 

- Na każdym końcowym użytkowniku spoczywa ustawowy obowiązek zwrotu baterii i akumulatorów! 

- Można je po użyciu oddać do naszych zakładów albo do komunalnego punktu zbiorczego. 

Baterie zawierające szkodliwe składniki są opatrzone znakiem zawierającym przekreślony pojemnik na śmieci i symbol 

pierwiastka chemicznego (Cd, Hg lub Pb) metalu ciężkiego klasyfikującego przedmiot jako zawierający substancje szkodliwe. 
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