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Redaktion 

 

Upplysning 
Denna dokumentation T 811 134 gäller endast för den under kapitel 1 beskrivna produkten. 

Denna dokumentation kan ändras eller dras tillbaka utan föregående meddelande. Giltigheten för gjorda uttalan-

den i denna dokumentation är giltiga så länge tills att de ändras genom en nyutgåva av dokumentationen (T-

nummer med nytt index). Användaren av dokumentationen är skyldig att själv hålla sig informerad om aktuell 

uppdatering av dokumentationen hos utgivaren. Det tas inget ansvar för felutsagor i denna dokumentation, som 

inte var bekanta för utgivaren vid tidpunkten för utgivandet. Ändringar och tillägg gjorda för hand har ingen giltig-

het. Dokumentationen är föremål för upphovsrätt. 

Dokumentationen på de övriga språken enligt förteckningen i detta dokument publiceras eller ändras alltid samti-

digt med den tyska utgåvan. Vid avvikelser i dokumentationen på ett annat språk gäller den tyska versionen av 

dokumentationen. 

I dokumentationen är vissa ord tryckta i blå text. Denna betoning framlyser begrepp och beteckningar som är 

identiska på alla språk och dessa översätts inte. 

Användaren uppmanas att underrätta utgivaren om felaktiga och obegripliga uttalanden, sakfel, felaktigheter etc. 

© Securiton AG, Alpenstrasse 20, 3052 Zollikofen, Schweiz 

 

 

Dokumentet T 811 134 är tillgängligt på följande språk: Tyska T 811 134 de 

 Engelska T 811 134 en 

 Franska T 811 134 fr 

 Italienska T 811 134 it 

 Svenska T 811 134 sv 

 

 

Denna utgåva: Index e 06.11.2013 Rd 

 

 

 

Upplysning 

Giltighet för tillverkningstillstånd och firmware-version. 
Efterföljande dokumentation gäller för aspirerande rökdetektor ASD 535 i följande tillverkningstillstånd och firmwa-

re-version: 

 Tillverkningstillstånd och firmware-version 

 från 310712 från 01.06.00 
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Övriga dokument 

Datablad ASD 535 T 811 135 de / en / fr / it /sv 

Användningsriktlinje för fryslager T 131 390 de / en / fr / it 

Användningsriktlinje för fasta anläggningar T 131 391 de 

Material för sugledningen T 131 194 multilingual (ED / FI) 

Idrifttagningsprotokoll T 131 199 multilingual (EDFI) 

Datablad XLM 35 T 811 141 de / en / fr / it /sv 

 SLM 35 T 811 138 de / en / fr / it /sv 

 RIM 35 T 811 137 de / en / fr / it /sv 

 MCM 35 T 811 136 de / en / fr / it /sv 

 SIM 35 T 811 140 de / en / fr /sv 

 SMM 535 T 811 139 de / en / fr /sv 

Inbyggnadsanvisning insugnings-fläktenhet T 131 200 multilingual (EDFI) 

Integrationsbeskrivning ASD 535 på SecuriPro T 131 218 de / en / fr / it 
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Säkerhetsanvisningar 

Såvida produkten används av utbildad fackpersonal enligt den tekniska dokumentationen T 811 134 och risk-, säkerhets- lik-

som allmänna anvisningar i denna tekniska dokumentation beaktas, föreligger i normala fall och vid korrekt användning ingen 

fara för personer eller egendom. 

Nationella och landsspecifika lagar och riktlinjer måste alltid iakttas och följas. 

Nedan är upptecknat identifiering, innehåll och beskrivning av risk-, säkerhets-, liksom allmänna upplysningar i detta doku-

ment: 

 

 

Fara 
Om man inte följer säkerhetsanvisningarna kan produkten och eventuella andra delar av systemet utgöra risk för 

sak- eller personskada, eller kan skadas, eller leda till funktionsstörningar, vilket kan leda till risk för sak- eller per-

sonskada. 

 Beskrivning av faror som kan uppstå; 

 Åtgärder och förebyggande åtgärder; 

 Hur faror kan avvärjas; 

 Eventuell annan relevant information. 

 

 

Varning 
Produkten kan skadas vid underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna. 

 Beskrivning av skador som kan uppstå; 

 Åtgärder och förebyggande åtgärder; 

 Hur faror kan avvärjas; 

 Eventuell annan relevant information. 

 

 

Upplysning 
Produkten kan skadas om man underlåter att utföra anvisning för en felfunktion. 

 Beskrivning av hänvisningen till vilka felfunktioner som kan uppstå, 

 Åtgärder och förebyggande åtgärder; 

 Eventuell annan relevant information. 

 

 

Återvinning / miljöskydd 
Produkten eller dess komponenter leder vid fackmannamässig hantering inte till miljöskador. 

 Beskrivning av komponenter för vilka det finns miljöskyddskrav; 

 Information om hur utrustningen eller delar därav ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt; 

 Beskrivning av återvinningsmöjligheterna. 

 

 

Batterier 
Batterier bör inte behandlas som hushållsavfall. Som slutanvändare är du enligt lag skyldig att återlämna förbru-

kade batterier. Batterier kan returneras efter användning till säljaren eller till för ändamålet utsedda insamlingsstäl-

len (t.ex. kommunala insamlingsplatser) utan extra kostnad. De kan också returneras per brev till säljaren. Sälja-

ren skall i samtliga fall återbetala portot för returförsändning av dina gamla batterier. 
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Dokumenthistorik 

Första utgivning Datum 18.01.2008 
 
 
Index "a" Datum 03.10.2008 
Viktiga förändringar i jämförelse med den första utgåvan: 

Kapitel Ny (n) / ändrat (c) / borttagen (d) Vad / Anledning 

 4.4.4.3 c Korrektur röksensor-typ vid b11 / b12; 

SSD 535-3 i stället för SSD 535-2 

Skrivfel 

 

 

Index "b" Datum 21.04.2009 

Viktigaste förändringarna jämfört med förra versionen: 

Kapitel Ny (n) / ändrat (c) / borttagen (d) Vad / Anledning 

 1.2 n ny användningsmöjlighet i fryslager utvidgad användning 

 4.2.1 c Text anpassad före tabellen Förståelse 

 4.3.1 c Textkorrektur i 2. Textblock Förståelse 

 4.4.4.3 c Text "överordnad" (systemgränser) raderad Förståelse 

 5.4.1 / Bild 17 c Förfarande vid öppning av detektorlådan bättre visat Förståelse 

 6.5.1 c Plintar 9, Text "oanvända" i stället för "fria" Förståelse 

 6.6.4.3 d I anvisningen, textkorrektur maximal påkopplingsbara 

SLM 35 vid ASD 535-2 och -4 

Fel 

 6.6.5 / 13 n Uppgift om spänningsresistens OC utgångar Komplettering 

 7.2.1 n Tabell C; Kompletterad med värmarstyrning efter-

värmningstid och MCM inställningar. Tabelltitel kom-

pletterad med "Diverse" 

nya funktioner 

 7.2.2 n Kompletterad med värmarstyrning sugledning I och II nya funktioner 

 7.4.3 / 8.6 c Vid fördröjningtid LS-U nytt fastlagda steg "hög" / 

"medel" / "låg" 

Rättning, fel 

 7.5 c ny text i anvisningen "Flasher öppnar med grundin-

ställningar", texten anpassad till förlopp punkt (4) – 

(6)  

ändrade funktioner 

 7.7 d Vid "punktvis test" är texten "Tabrörelse" raderad Rättning 

 8.5.4 c Tillståndsbeskrivning för LED 1 ändrad Rättning 

 8.5.5.1 n vid "rök- och luftflöde" kompletterat med MCM inter-

vall 1 s“ (2 x) 

ny funktion 

 9.3 n ny punkt 10 beskriver "Rengöring av luftflödesdetek-

torerna" Anvisning därom i punkt 6. och punkt 9. 

Rättning 

 9.4.3 c Varningsanvisning före texten förskjuten och texten 

däri anpassade (Skada på mätgivare) 

Rättning 

 11.5 n nytt kapitel "Användning i fryslager utvidgad användning 

 12.1 c Textkorrektur; "Memory Card Modul" till "minneskort-

modul" 

Rättning 

 13 c Temperaturområde utvidgat till -30 °C, 

Uppgift om lagertemperatur 

utvidgad användning 

Komplettering 
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Index "c" Datum 01.06.2010 
Viktigaste förändringarna jämfört med förra versionen: 

Kapitel Ny (n) / ändrat (c) / borttagen (d) Vad / Anledning 

 Allmänt c Borttaget vid SecuriPro / SecuriLine ® Rättning 

 1.1 / 1.3 / 2.2 / 

Bild 2 / 2.2.9 / 

2.2.15 / 2.2.18 / 

3.1 / 3.2 / Bild 5 / 

6.4 / Bild 33 / 

6.5.4 / 7.3.7 / 

8.5.6 / 8.5.7 /  

11.6 / Bild 55 / 

12.1 / 13 

n ny tillsatsmodul SIM 35 och SMM 535 (nät-

verksanslutning) 

utvidgad användning 

 1.3 / 1.5 n Hållare till DMB 535 och OEM Komplettering förkortningar / Begrepp 

 1.3 / 1.6 / 2.2.9 / 

3.3 / 7.3.6 / 7.5 / 

8.3 / 8.5.2 

c Software-version, ny = Firmware-version 

Drifts-program, ny = Firmware 

SW-upgrade, ny = FW-upgrade 

Rättning 

 2.2.8 / 3.2 / 6.5.1 n Beskrivning av OEM-ingångarna Komplettering 

 2.2.8 / 6.6.2 c Korrekt uppgift om resetimpulsens bandbredd 0,5 -

10 s 

Rättning 

 2.2.14 n Veckodagsstyrning i texten nämnd Komplettering 

 2.2.17.3 / 7.3.5 / 

7.5 (10) 

n Anvisning, Grund-reset efter FW-upgrade  Komplettering 

 3.4 c Ny skruvlängd 40 mm (Montage-set) Ändring 

 4.2.1 / 4.4.4.3 c Nya, utvidgade systemgränser Utvidgning 

 4.10 / 5.4 n Ljuddämpar-kapsling ASD nämnd Komplettering 

 4.11 / 13 n FM-kontroll Utvidgning 

 5.2 / Bild 16 / 13 c Kapslingshöjd ny 148 mm Korrektur 

 5.5.11 / Bild 30 c Rörlängd flexibelt rör vid takgenomföring max 1,5 m 

(0,8 m borttaget) 

Korrektur 

 6.5.2 c Anvisning borttaget, anvisningstext integrerad i tabell Framställning 

 1.1 / 1.3 / 7.2 / 

7.4.3 / 6.6.3.2 / 

Bild 38 / 6.6.4.3 / 

Bild 41 / 8.5.3.3 

n SecuriFire integrerat Utvidgning 

 7.2.1 / Tabell B n Konfigurationsmöjlighet 

Veckodagsstyrning och detektoraktivering 

Komplettering 

 7.2.1 / Tabell C n Konfigurationsmöjlighet röksensor-driftsätt Komplettering 

 7.3.4 / 8.3 n Förfrågan datum / Klockslag kompletterat Komplettering 

 7.3.6 c Under (3) = Utgåva av FW 01.04.00 Korrektur 

 8.5.3.3 / 10.3.1 n Ny händelsekod och störningstillstånd G71 för XLM (i 

förberedning) och G73 för SIM  

Utvidgning 
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Index "d" Datum 31.10.2011 
Viktigaste förändringarna jämfört med förra versionen: 

Kapitel Ny (n) / ändrat (c) / borttagen (d) Vad / Anledning 

 Säkerhets- 

anvisningar 

n Anvisning, batteriavfallshantering Ny lagstiftning 

 Diverse n ny tillsatsmodul XLM 35 (SecuriLine eXtended-

Modul) i kapitel/bild: 

1.1 / 1.3 / 2.2 / Bild 2 / 2.2.9 / 2.2.15 / 3.1 / 3.2 / Bild 5 

/ 3.4 / 4.2 / 4.9.2 / 6.4 / Bild 33 / 6.5.2 / 6.6.3.2 / Bild 

38 / 6.6.4.3 / Bild 41 / 7.1 / 7.2 / 7.3.7 / 7.4.3 / 7.4.4 / 

8.5.3.2 / 8.5.3.3 / 8.5.4 / 8.6 / 8.7 / 10.3.1 / 11.6 / 12.1 

/ 13 

Utvidgning 

 1.3 d MDI 82 Linjeinterfacekort för SecuriPro borttaget Visas inte i dokumentet 

 1.4 c Bild av typskylten aktualiserad 

(Made in Germany) 

Rättning 

 1.3 / 12.1 n IPS 35, Insektsskyddsgaller, nytt tillgängligt som re-

servdel 

Utvidgning 

 2.2.9 / 6.5.1 c Korrektur beteckning SFU till MFU Ny typbeteckning 

 2.2.12.1 / 7.2.1, 

Tabell A / 7.2.2 / 

8.5.3.2 / 8.5.3.3 

n Ny funktion, "Alarm 2" 

Ny händelsekod G10/064 för Alarm 2 röksensor I och 

G20/064 för Alarm 2 röksensor II 

Utvidgning 

 2.2.12.2 / 7.2.1, 

Tabell A 

n Ny funktion "Alarm-hopkoppling" Utvidgning 

 2.2.12.3 / 7.2.1, 

Tabell C / 8.5.3.2 

/ 8.5.3.3 

n Ny funktion, "Isolera röksensor" 

Nya händelsegrupper G13 och G23 med händelse-

kod 001 till 064 

Utvidgning 

 6.2 c Dammskyddsinläggning i kabelinföringar kan inte 

längre stötas igenom (nytt = ta bort). 

Korrektur 

 7.2.1, Tabell A c Luftövervaknings känslighet nytt i 1 %-steg Utvidgning 

 7.2.1, Tabell B n Ny funktion vid detektoraktivering, "Frånkoppling 

(delprojektering)" 

Utvidgning 

 7.2.1, Tabell C / 

7.3.5 / 8.5.3.3 

c 

n 

Textkorrektur: Grund-reset genomförs. 

Ny funktion, "Förts-reset över ASD Config“, därför i 

anvisningen, text borttaget. Ny händelsekod G01/032 

och G01/064 

Korrektur / Utvidgning 

 7.3.6 c Under (3) = Utgåva av FW 01.05.00 Korrektur 

 7.5 c Ny flash för FW-upgrade Korrektur 

 8.5.3.2 / 8.5.3.3 n Nya händelsegrupper G04 (Reset) med händelsekod 

001 till 008 

Utvidgning 

 8.5.3.3 c Vid G02, kod 001 till 004; Textkorrektur för "Röksen-

sor x deaktiverad över ASD Config" resp. "Röksensor 

x aktiverad aktiverad över ASD Config". 

Korrektur 

 n Ny händelsekod G02/032 för "Röksensor II frånkopp-

lad (delprojektering)" och G02/128 för "Röksensor II 

tillkopplad (delprojektering)". 

Utvidgning 

 8.5.5 / Bild 49 / 

12.1 

c MCM 35 med ny korthållare, ny med 2 GB minnes-

kort 

Korrektur 

 11.2 / 12.1 c Användning av lackerade röksensorer SSD 535-x CP Utvidgning 

 11.6 c Nätverkskabel: 4-tråds, tvinnad / skärmad (bara 3 

trådar används) 

Kompletterande text 

 12.1 c CD "ASD Config" och "ASD PipeFlow" utvidgat  art.-

nr. 

Korrektur 

 12.1 c Kabelförskruvning M20, nytt art. nr.  
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Index "e" Datum 06.11.2013 
Viktigaste förändringarna jämfört med förra versionen: 

Kapitel Ny (n) / ändrat (c) / borttagen (d) Vad / Anledning 

 1.4 c Bild av typskylten aktualiserad 

(DMC-kod, strömförbrukning, utvidgade kontrollteck-

en) 

Rättning 

 2.2.8 / 6.6.2 c Spänningsområde reset-ingång och OEM-ingångar 

anpassade (5 till 30 V-DC) 

Rättning, textkorrektur 

 5.4.1 / 5.5.1 / 7.1 / 

8 / 13 

n Anvisning för Australien standard Utvidgning 

 7.2.1 c Uppgift i EN korrigerat (EN 54-20), minimal upplös-

ning för alarmtröskeln korrigerad (0,0002 %/m) 

Rättning, textkorrektur 

 7.3.6 c Under (3) = Utgåva av FW 01.06.00 Korrektur 
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Innehållsförteckning 

 _________________________________________________________________________________________  
1 Allmänt 15 
1.1 Syfte 15 
1.2 Användningsmöjligheter 16 
1.3 Förkortningar, symboler och begrepp 16 
1.4 Produkt-identifikation 18 
1.5 Använda röksensorer 19 
1.6 Hardware / Firmware 19 

 _________________________________________________________________________________________  
2 Funktion 20 
2.1 Funktionsprincip allmänt 20 
2.2 Funktionsprincip elektrisk 21 
2.2.1 Matning 21 
2.2.2 Fläkt-styrning 22 
2.2.3 Mikrokontroller 22 
2.2.4 Programmering / Manövrering 23 
2.2.5 Indikeringar 24 
2.2.6 Relä 24 
2.2.7 Utgångar 25 
2.2.8 Ingångar 25 
2.2.9 Gränssnitt 25 
2.2.10 Luftflödesövervakning 26 
2.2.11 Röksensorövervakning 26 
2.2.12 Alarmutlösning 27 
2.2.12.1 Alarm 2 27 
2.2.12.2 Alarm-kaskadkoppling 27 
2.2.12.3 Isolera röksensor 27 
2.2.13 Autolearning 28 
2.2.14 Dag-Natt-styrning 29 
2.2.15 Störningsutlösning 29 
2.2.16 Händelseminne 29 
2.2.17 Reset-typer 30 
2.2.17.1 Tillstånds-reset 30 
2.2.17.2 Hardware-reset 30 
2.2.17.3 Grund-reset 30 
2.2.18 ASD-nätanslutning 30 

 _________________________________________________________________________________________  
3 Uppbyggnad 31 
3.1 Mekaniskt 31 
3.2 Elektrisk 33 
3.3 Hardware / Firmware 35 
3.4 Materialförteckning / Komponenter 36 
3.5 Förpackning 36 
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 _________________________________________________________________________________________  
4 Projektering 37 
4.1 Allmänt om projekteringen 37 
4.1.1 Normer, föreskrifter, riktlinjer, tillstånd 37 
4.2 Användningsområde 37 
4.2.1 Systemgränser 38 
4.3 Projekteringshjälp 38 
4.3.1 Projektering med  "ASD PipeFlow"-beräkning 38 
4.3.2 Projektering utan  "ASD PipeFlow"-beräkning 39 
4.4 Rumsövervakning 39 
4.4.1 Användningar  Rumsövervakning 39 
4.4.2 Grundregler för rumsövervakningen 40 
4.4.3 Utläggning av insugningsledningen vid rumsövervakning 41 
4.4.4 Systemgränser för rumsövervakning utan"ASD PipeFlow"-beräkning" 42 
4.4.4.1 Normerade systemgränser för rumsövervakning utan "ASD PipeFlow"-beräkning" 42 
4.4.4.2 Inte normerade systemgränser för rumsövervakning utan "ASD PipeFlow"-beräkning" 42 
4.4.4.3 Systemgränser för projektering utan"ASD PipeFlow"-beräkning" 43 
4.4.4.4 Inte normerade systemgränser för projektering utan "ASD PipeFlow"-beräkning" 44 
4.4.4.5 Samplingshål för projektering utan "ASD PipeFlow"-beräkning 45 
4.4.4.6 Revisions-insugningsöppning 46 
4.4.4.7 Höglager 47 
4.5 Enhetsövervakning 48 
4.5.1 Användningar Enhetsövervakning 48 
4.5.2 Grundregler för enhetsövervakningen 48 
4.5.3 Utläggning av insugningsledningen vid enhetsövervakning 49 
4.5.4 Systemgränser för enhetsövervakning 49 
4.5.4.1 Insugningsanordningar och samplingshål i enhetsövervakningen 50 
4.6 2-detektorberoende 50 
4.7 Luftåterföring 50 
4.8 Inställningar 51 
4.9 Elektrisk installation 52 
4.9.1 Krav på installationskabeln 52 
4.9.2 Bestämning av ledningsarean 53 
4.10 Begränsningar 54 
4.11 Miljöpåverkan 55 

 _________________________________________________________________________________________  
5 Montage 56 
5.1 Montage-riktlinjer 56 
5.2 Måttbild / Borrplan detektorlåda 56 
5.3 Material för sugledningen 57 
5.4 Montage detektorlåda 58 
5.4.1 Öppna och stänga detektorlådan 59 
5.4.2 Montagelägen för detektorlådan 60 
5.4.3 Att ta bort luftutgångens rörproppar 61 
5.4.4 Vända på textremsorna 61 
5.5 Montage insugningsledning 62 
5.5.1 Allmänt 62 
5.5.2 Montage med PVC-rör och -passningar 62 
5.5.3 Montage med ABS-rör och passningar 62 
5.5.4 Montage med metall-rör och passningar 63 
5.5.5 Längdutvidgning 63 
5.5.6 Montage av insugningsledningen 64 
5.5.7 Montage av enhetsövervakning 65 
5.5.7.1 Skruvfri fastsättning av insugningsledningen 65 
5.5.7.2 Övergång till flexibelt rör 66 
5.5.8 Framtagning av samplingshål 67 
5.5.9 Montage av insugningsöppnings- och revisions-clips 67 
5.5.10 Montage av insugningstratt 67 
5.5.11 Montage av insugningstratt för takgenomföring 68 
5.5.12 Montage av filterlåda, filterenhet, dammfälla, dammavskiljare, vattenavskiljare 69 
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 _________________________________________________________________________________________  
6 Installation 70 
6.1 Föreskrifter 70 
6.2 Kabelinföring 70 
6.3 Användning av röksensorer 71 
6.4 Inbyggnad av tillsatsmoduler XLM 35, SLM 35, RIM 35, MCM 35, SIM 35 72 
6.5 Elektrisk anslutning 72 
6.5.1 Plintbeläggning Main Board AMB 35 73 
6.5.2 Plintbeläggning SecuriLine eXtended-Modul XLM 35 / SecuriLine-Modul SLM 35 74 
6.5.3 Plintbeläggning reläinterface-modul RIM 35 74 
6.5.4 Plintbeläggning för seriell gränssnitt-modul SIM 35 74 
6.6 Anslutningsvarianter 75 
6.6.1 Matning 75 
6.6.2 Reset ingång 75 
6.6.3 Styrning 76 
6.6.3.1 Styrning över matningsspänningen med hjälprelä 76 
6.6.3.2 Styrning över ingång "Reset Extern". 77 
6.6.4 Koppling av brandlarmcentralslinjen 78 
6.6.4.1 Koppling med gruppavkänning över Al / St-relä 78 
6.6.4.2 Koppling med enkelavkänning eller slingledning över Al / St-relä 79 
6.6.4.3 Koppling med SecuriPro- / SecuriFire- Slingledning från XLM 35 / SLM 35 79 
6.6.5 Open-Collector utgångar 80 

 _________________________________________________________________________________________  
7 Driftsättning 81 
7.1 Allmänt 81 
7.2 Programmering 82 
7.2.1 Konfigurationsmöjligheter 83 
7.2.2 Relä-tilldelning 85 
7.3 Uppstart 85 
7.3.1 Idrifttagningen med EasyConfig-förfarande 85 
7.3.2 Idrifttagningen med Konfigurationsprogrammet "ASD Config" 86 
7.3.3 Inställning av fördefinierade brytarinställningar A11 till C32, W01 till W48 87 
7.3.4 Inställning av datum och tid och fråga 87 
7.3.5 Grund-reset 88 
7.3.6 Visning av Firmware-version 88 
7.3.7 Avregistrering av tillsatsmoduler XLM 35, SLM 35, RIM 35, MCM 35, SIM 35 89 
7.4 Omprogrammering 89 
7.4.1 Omprogrammering på ASD 535 89 
7.4.2 Omprogrammering med konfigurationsprogrammet "ASD Config" 89 
7.4.3 Omprogrammering från SecuriPro / SecuriFire med SLM 35 90 
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1 Allmänt 

1.1 Syfte 

Den aspirerande rökdetektorn ASD 535 har till uppgift, att ur ett övervakat område, med ett eller två samplingsrör ta kontinuer-

liga luftprov och att föra dem till en eller två röksensorer. Tack vare detta detektionssätt och de goda egenskaperna mot ex-

trema omgivningsvillkor kan den aspirerande rökdetektorn ASD 535 användas överallt, där man kan räkna med problem på 

grund av latent befintliga störningar i området och då man inte kan räkna med att vanliga punktdetektorer ger optimalt skydd. 

Den aspirerande rökdetektorn   ASD 535 finns i fyra olika utföranden: 

 ASD 535-1 för 1 samplingsrör utan röknivåindikering, för 1 röksensor; 

 ASD 535-2 för 2 samplingsrör utan röknivåindikering, för 2 röksensorer; 

 ASD 535-3 för 1 samplingsrör med röknivåindikering, för 1 röksensor; 

 ASD 535-4 för 2 samplingsrör med röknivåindikering, för 2 röksensorer; 

I ASD 535 används röksensor SSD 535. Dessa finns i tre utföranden beroende på känslighetsområden: 

 SSD 535-1 Larmkänslighet 0,5 %/m till 10 %/m; 

 SSD 535-2 Larmkänslighet 0,1 %/m till 10 %/m; 

 SSD 535-3 Larmkänslighet 0,02 %/m till 10 %/m. 

Den aspirerande rökdetektorn   ASD 535 har fyra inbyggnadsplatser för tillsatsmoduler. Följande moduler kan man montera 

däri: 

 XLM 35 SecuriLine eXtended-modul (bara när ingen SLM 35 används); 

 SLM 35 SecuriLine-modul (bara när ingen XLM 35 är monterad); 

 RIM 35 Reläinterface-modul med 5 reläer; 

 MCM 35 Minneskort-modul; 

 SIM 35 Seriell gränssnitts-modul. 

Med inbyggnad av en SecuriLine eXtended-modul XLM 35 kan den aspirerande rökdetektorn ASD 535 inkopplas via slingan 

till brandlarmsystemet  SecuriFire (SecuriLine eXtended). Styrningar och ändringar på ASD-apparatkonfigurationen kan direkt 

utföras på brandlarmcentralen (under förberedning). Då startas brandlarmscentralens konfigurations-program "SecuriFi-

re Studio" för tillträde på ASDs konfigurations-program "ASD Config". Med detta kan ändringar på ASD 535 realiseras (under 

förberedning). 

Med inbyggnad av en SecuriLine-modul SLM 35 kan den aspirerande rökdetektorn ASD 535 inkopplas via slingan till brand-

larmsystemet  SecuriPro och SecuriFire. Med SLM 35 kan bara enkla styrningar och ändringar i ASD-apparatkonfigurationen 

från brandlarmcentralen utföras. 

Som ytterligare inbyggnadsoption finns reläinterface-modulen RIM 35. Denna modul möjliggör tillgänglighet till alla tre försig-

nalstegen liksom tillstånden "Röksensor försmutsad" och ”Tillstoppning av luftflödesövervakning" som reläkontakter. Reläerna 

är också fritt programmerbara via konfigurations-programmet "ASD Config". 

Minneskort-modulen MCM 35 tjänar för registrering av driftsdata. 

Den seriella gränssnitts-modulen SIM 35 tjänar till nätverksanslutning av flera aspirerande rökdetektorer ASD 535 via RS485-

bussen. Med en PC kan man därmed med konfigurations-programmet "ASD Config" visualisera och manövrera alla ASD 535 

som finns i nätverkskopplingen. Som mastermodul ASD-nätverkskopplingen finns SMM 535, genom vilken anslutningen görs 

till en PC. 

 

Upplysning 
Den normala alarmeringen av ASD 535 till överordnat ställe sker inte via ASD-nätverksanslutning. Här använder 

man reläerna "Alarm" / "Störning" i ASD, eller SecuriPro- / SecuriFire-slinga från XLM 35 resp. SLM 35. 

I den föreliggande tekniska beskrivningen finns alla uppgifter som behövs för en felfri drift. Av förståeliga skäl, kan nationella- 

och firmaspecifika egenheter eller specialanvändningar bara omnämmnas i den omfattning som innebär allmänt intresse. 
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1.2 Användningsmöjligheter 

Tack vare detta detektionssätt, tagning av luftprover via ett samplingsrörnät och de goda egenskaperna mot extrema omgiv-

ningsvillkor, kan den aspirerande rökdetektorn ASD 535 användas överallt, där man kan räkna med problem på grund av la-

tent befintliga störningar i området och då man inte kan räkna med att vanliga punktdetektorer ger optimalt skydd. Detta är till 

exempel: 

 Rumsövervakningar: 

Datarum, renrum, lagerhallar, höglager, hålgolv, kulturskydd, transformatorstationer, fängelseceller osv. Användningen av 

ASD 535 kyllager är möjligt om man följer anvisningarna i användningsriktlinjerna för kyllager, T 131 390. 

 Anordningsövervakningar: 

Dataanläggningar, elfördelarskåp, kopplingsskåp, osv. 

Andra användningsområden för ASD 535 är områden där vanliga konventionella punktgivare används. Då ska man från fall till 

fall beakta de lokala bestämmelserna och föreskrifterna. 

Utlösningsegenskaperna för ASD 535 är kontrollerad enligt EN 54-20, klass A, B, C 

Med användning av centralspecifika alarmgivare, linjeövervakningselement, osv., kan ASD 535 kopplas upp mot praktiskt ta-

get obegränsat alla vanliga brandlarmsystem, med hjälp av den potentialfria växlingskontakten. 

 

 

1.3 Förkortningar, symboler och begrepp 

I den tekniska beskrivningen T 811 134 används följande förkortningar, symboler och begrepp. Förkortningar för rörmaterial 

och tillbehörsdelar är upplistade i ett separat dokument. T 131 194 (se också kap. 5.3). 

µC = Microcontroller / Mikroprocessor 

a / ra / r = Reläkontakter; a = NO (normally open), ra = COM (common), r = NC (normally closed) 

ABS = Acrylnitril-Brutadien-Styrol (plast) 

ACB 35 = Monterat kretskort med röknivåindikering "Advanced Control Board" 

AFS 35 = Luftflödes-detektorer "Air Flow Sensor" 

AFU 35 = Insugnings-fläktenhet "Aspirating Fan Unit" 

Al = Alarm 

AMB 35 = ASD Main Board 

ASD = Aspirating Smoke Detector 

ASD Config = Konfigurations-program till ASD 535 

ASD PipeFlow = Beräkningsprogram för samplingsröret, "ASD PipeFlow" från version 2 

BCB 35 = Monterat kretskort utan röknivåindikering "Basic Control Board" 

BMA = Brandlarmsystem 

BMZ = Brandlarmscentral 

CE = Communauté Européenne (Europeiska gemenskapen) 

Default = förinställda värden / inställningar 

DET = Detektor 

DIN = Deutsche Industrie Norm 

DMB = Detektor-inbyggnadsbox "Detector Mounting Box" (Externdetektor  / OEM) 

EasyConfig = Idrifttagningsförfarande utan konfigurations-program "ASD Config" 

EDV = Elektronisk databehandling 

EEPROM = Minneskomponent för anläggningsdata och ASD-konfiguration 

EMV = Elektromagnetisk kompatibilitet 

EN 54 = Europeiska normen för brandlarmsystem (D = DIN, CH = SN, A = Ö-Norm) 

EWG = Europeisk ekonomisk sammanslutning 

Ex-zon = Explosionsfarligt område 

Fel = Störning 

Flash-PROM = Minneskomponent för firmware 

FW = Firmware 

GND = Matningsjord (Minus-pol) 
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Fortsättning: 

H-Al = Huvudlarm 

Tillverkare = Securiton 

HF = Högfrekvens 

HW = Maskinvara 

Hz = Värmarstyrning 

IEC = Internationell Elektroteknisk Kommission 

IPS 35 = Insektsgaller "Insect Protection Screen" 

Kl. = Anslutningsplint 

LED = Lysdiod (Indikering) 

LS = Luftström 

LS-Ü = Luftflödesövervakning 

MB = Detektorområde 

MCM 35 = Minneskort-modul "Memory-Card-Module" 

MG = Sektion 

OC = Open-Collector utgång 

OEM = Original Equipment Manufacturer (Originalutrustningstillverkare / återförsäljare) 

PA = Polyamid (Plast) 

PC = Personal Computer 

PC = Polycarbonat (Plast) 

PE = Polyetylen (Plast) 

Pin = Anslutningsstift 

PMR 81 = Halvledar-relä 

Port = Inmatnings-, utmatningskomponent 

PVC = Polyvinylklorid (Plast) 

RAM = Minneskomponent 

RIM 35 = Reläinterface-modul 

RoHS = Restriction of Certain Hazardous Substances (miljövänlig tillverkningsprocess) 

SecuriFire = BMA-system 

SecuriLine = Detektorslinga 

SecuriPro = BMA-system 

SIM 35 = Seriell gränssnitt-modul 

SLM 35 = SecuriLine-modul 

SMM 535 = Seriell mastermodul 

SSD 535 = Röksensor 

St = Störning 

St-LS = Störning luftström 

SW = Programvara 

UMS 35 = Universell modulhållare "Universal Module Support" 

uP / aP = Infällt montage / Utanpåliggande montage 

Update / Release = Uppdatering / Aktualisering av firmware 

Grund-reset = Första uppstart vid idrifttagningen 

V-Al = Förlarm 

V-DC = Likspänning i volt 

VdS = Sammanslutning av försäkringsbolag (D) 

VKF = Sammanslutning av kantonala brandförsäkringar (CH) 

VS = Försignal 

Watchdog = Övervakning av mikrokontrollern 

XLM 35 = SecuriLine eXtended-modul 
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1.4 Produkt-identifikation 

ASD 535 och dess komponentgrupper är försedda med typskylt resp. märkskyltar för identifikation. 

Följande produkt-identifikationer gäller: 

 

Typskylt på ASD 535 och märkning på förpackningen 

 

3052 Zollikofen / Switzerland

5000623.0104.XXYYZZ

XX.YY.ZZSecuriton:   022.XXXXXX
Schrack:   YYYYYYY
EN 54-20 Class: A, B and C
0786-CPD-20600
G 208 154
U: 10,5 - 30 V-DC
Operating current (24 V-DC):
    Idle / fault:
    Alarm:
Datasheet T 131 193

290 mA
385 mA

ASD 535-4

Tillstånd, kontrollmärke

Tillverkare

Typbeteckning

Reaktionsklass

Driftspänning/strömförbrukning

Dokumentnummer (datablad)

Tillståndsnummer

Artikelnummer (Hekatron)

Artikelnummer (Securiton/Schrack)

Tillverkningsstatus (dag/månad/år)

Tillverkningsdatum (dag.månad.år)

ID-nummer

XXXXXXXXXX

Made in Germany

1

 
 

 Ytterligare kontrolltecken finns ev. på en andra skylt eller på ett utvidgat område på typskylten (bred skylt). 

 

Märkning på förpackningen av monterade kretskort 

Tillstånd, kontrollmärke

Tillverkare

Typbeteckning

Artikelnummer (Hekatron)

Artikelnummer (Securiton/Schrack)

Tillverkningsdatum (dag.månad.år)

Tillverkningsstatus (dag/månad/år)
SECURITON XYZ 35
4000XXX.XXXX.XXYYZZ YY/ZZ
Securiton:   XXX.XXXXXX
Schrack:  YYYYYYY

 
 

 

 

Upplysning 
Typskyltar, typbeteckningar och/eller märkningar på apparater och monterade kretskort får inte tas bort eller an-

nars göras oläsliga. 

 

Många produkter, som tillbehör eller montagematerial är bara försedda med en klisterlapp med artikelnumret. Produkt-

identifikation för dessa delar görs med artikelnumret genom tillverkaren. 
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1.5 Använda röksensorer 

 

 

Fara 
I den aspirerande rökdetektorn  ASD 535 får bara de röksensorer användas som finns med i apparatgodkännan-

det och i nedanstående upplistning. Vid användning av främmande detektor, t.ex. med DMB 535 (OEM) upphör 

tillståndet utfärdat för ASD 535 av tillverkaren. 

I ASD 535 kan följande röksensorer monteras (se också kap. 4.10 och 6.6.4): 

 SSD 535-1 Larmkänslighet 0,5 %/m till 10 %/m 

 SSD 535-2 Larmkänslighet 0,1 %/m till 10 %/m 

 SSD 535-3 Larmkänslighet 0,02 %/m till 10 %/m 

Avkänningskänsligheten för respektive röksensor kan ställas in inom ovan angivet område. Beroende på användning enligt 

EN 54-20, klass A, B eller C, fastläggs värdet över manövrering från AMB 35 (fast förinställda brytare enligt kap. 4.4.4 till 

4.4.4.3) eller enligt projekteringsuppgifter med beräkningsprogram "ASD PipeFlow" via konfigurations-programmet 

"ASD Config" (se kap. 7.2.1). Val av rökgivar-typ med motsvarande känslighetsområde ska göras enligt uppgifterna i kap. 

4.4.4.3 eller "ASD PipeFlow". 

 

 

1.6 Hardware / Firmware 

Som hardware (hårdvara) räknas hela detektorlådan och alla komponenter som hör till den aspirerande rökdetektorn ASD 535, 

liksom samplingsrör och montagematerial. 

Firmware är lagrat på Flash-PROM i ASD 535. För placering resp. lagring av anläggningsspecifika parametrar finns ett EE-

PROM. 

 

Fara 
ASD 535 får bara köras med avsedd original-firmware från tillverkaren. 

Varje otillåtet ingrepp i firmware eller användning av icke original-firmware kan leda till felfunktioner eller till skador 

på apparaten. Dessutom bortfaller alla garanti- och ansvarsanspråk gentemot tillverkaren av ASD 535. 

 

© Copyright by Securiton 
För varje ASD 535-firmware gäller tillverkarens upphovsrätt. Varje otillåtet ingrepp i firmware, varje otillåten användning, ko-

piering eller otillåten handel med firmware, utgör ett brott mot upphovsrätten och kommer att få juridiska följder. 

 

 

Upplysning 
Med en versionsändringng eller utvidgning av ASD 535-firmware finns ingen rättighet för "upgrade" eller "release" 

för befintliga ASD 535-anläggningar. 
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2 Funktion 

2.1 Funktionsprincip allmänt 

Fläkten skapar i samplingsrör ett undertryck, som gör att ständigt ny luft sugs in via samplingsrören till detektorlådan. Röksen-

sorerna tillförs därmed alltid lya luftprover från området som ska övervakas. Överstiger rökkoncentrationen det tillåtna värdet, 

utlöser ASD 535 ett alarm. Alarmet visas optiskt på ASD 535 och kan med den potentialfria kontakten ledas vidare till den 

överordnade brandlarmscentralen. 

Driftsäkerheten för den aspirerande rökdetektorn ASD 535 beror på funktionssäkerheten för röksensorerna och systemets 

ständiga lufttillförsel. Ett bortfall av fläkten, en tillstoppning av samplingshålen eller ett rörbrott måste anges till brandlarmcen-

tralen i form av ett störmeddelande. Detta villkor uppfylls genom luftflödesövervakningen i ASD 535 

 

ASD 535

Kapsling Röksensor-
kammare

Monteringsplatser 
för tilläggsmoduler

Kabelinföringar

Övervakningsområde I

Övervakningsområde II

Samplingshål

Samplingsrör
Röksensorer Luftövervakning

Fläkt Luftutlopp

ASD  AMBMain Board

I

II

 

Bild 1  Allmän funktionsprincip 
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2.2 Funktionsprincip elektrisk 
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Bild 2  Blockkopplingsbild 

 

 

2.2.1 Matning 

Driftspänningen till ASD 535 är +10,5 till +30 V-DC. På Main Board AMB 35 avleds av denna driftspänning 5 V-DC som intern 

spänning. 

Driftspänningen övervakas på AMB 35 avseende underspänning. Sjunker driftspänningen under 10,4 V-DC (+0 /  -0,3 V-DC), 

utlöser ASD 535 störningen Underspänning. 
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2.2.2 Fläkt-styrning 

De fysikaliska och elektriska egenskaperna för en fläkt innebär en kortvarig hög strömförbrukning vid tillkoppling resp. vid start, 

vilket i sin tur påverkar ledningsdimensioneringen och totalströmförbrukningen för brandlarmscentralen. 

En speciellt utformad koppling ser därför till att fläkten i sin startfas inte kan överskrida en bestämd maximal strömförbrukning. 

Då startar, vid tillkoppling av ASD 535, fläkten med ett datorstyrt långsamt varvtal. Efter uppstart av fläkten hålls varvtalet kon-

stant. 

En blockering av fläkten känns av genom utvärdering av motorströmmen. Vid överskridning av den fastlagda tröskeln kopplas 

fläktmatningen från och en störning löses ut. 

Beroende på anläggningens storlek resp. omgivning, kan fläkten köras med olika varvtal (med konfigurationsprogrammet 

"ASD config"). Detta tjänar framför allt till att i kritiska områden (långa rörledningar) öka transporthastigheten i insugningsled-

nings-samplingsrör (högt varvtal) resp. i de fall som fläkten orsakar störande ljud, reducera ljudnivån (lågt varvtal). Följande 

fläktvarvtal finns att tillgå: 

Steg 
Varvtal 

(r/min) 

Fläkt-spänning 

(V-DC) 
Effekt 

I 2500 12,5 (±1) låg transporthastighet / liten ljudnivå 

II 2850 14,4 (±1)  

III 3500 18,1 (±1) normal transporthastighet / reducerad ljudnivå 

IV 4150 22,0 (±1)  

V 4500 24,6 (±1) hög transporthastighet / normal ljudnivå 

 

Upplysning 
 Fläktspänningen är beroende av den aktuella temperaturer på den insugna luften vid konstant varvtal och kan 

variera inom ovan angivet område. Uppgiften om fläktspänningen är bara ett riktvärde och tjänar som ren kon-

trolluppgift för reparationsarbeten. 

 Fläktvarvtalen kan bara ändras med konfigurationsprogrammet "ASD-config". 

 Vid användning, idrifttagningutan konfigurationsprogrammet "ASD-config" är det alltid ställt påsteg III. 

 Vid en förändring av fläktvarvtalet ska man se till att den maximalt tillåtna transporttiden enligt  EN 54-20 inte 

överskrids - när man använder beräkningsprogrammet "ASD PipeFlow". 

 Efter en förändring av fläkt-varvtalet måste man ovillkorligen göra en Grund-reset (håll en väntetid på minst 5 

minuter). 

 

 

2.2.3 Mikrokontroller 

Hela program- och kopplingsförloppet styrs av en mikrokontroller . Firmware är lagrat i ettFlash-PROM. Anläggningsspecifika 

konfigurationer lagras i ett EEPROM. 

Övervakningen av programmet sker med en intern watchdog i mikrokontrollern. Om mikrokontrollerkopplingen faller från, utlö-

ses en s.k. Nödstörning. Denna visas på apparaten genom en statiskt lysande LED "Fault". Reläet "Störning" kopplar. 



Funktion 

 ASD 535, Teknisk beskrivning, T 811 134 sv e 23 / 120 

2.2.4 Programmering / Manövrering 

Manövreringen av den aspirerande rökdetektorn ASD 535 i normaldrift (efter idrifttagningen) inskränker sig till Till-

/Frånkoppling resp. återställning av utlösta händelser (Alarm/Störning). Manövreringen görs i regel på brandlarmcentralen, 

med inmatning av funktionerna "Grupp Till/Från" och "Reset" (på ingång "Reset Extern" på ASD 535). 

Med knappen "Reset" på manöverenheten eller genom kortvarigt utstyrning av ingången "Reset Extern" kan utlösta händelser 

på ASD 535 återställas på plats. Återställning kan bara ske när den utlösta händelsen inte lägre ligger an (t.ex. röksensor har 

ingen rök mer). Ligger en varaktig signal på ingången "Reset Extern" leder detta till en inaktivkoppling (frånkoppling) av 

ASD 535 (se också kap. 2.2.6 och 6.6.2). 

 

Upplysning 
Återställningen på plats innebär ingen återställning av en överordnad brandlarmscentral. Det finns möjlighet att 

genom resetförfarandet i ASD 535 en störning utlöser brandlarmscentralens överordnade linje. 

För idriftsättning av ASD 535 finns inne i apparaten på Main Board AMB 35 en alfanumrerisk display och två 7-

segmentdisplayer samt två knappar monterade ("UP" / "OK"). Med dessa element är en typ av vridkontakt-funktion möjlig, dvs. 

indikeringar och positionering av områdetA00 till Z99 kan göras. 

Med dessa element kan idrifttagningen av ASD 535 göras. Också apparatinställningar av de fördefinierade systemgränserna 

kan anropas – EasyConfig. Dessa fördefinierade platser har för det första ett normalt värde för avkänningskänsligheten , luft-

strömövervakning (LS-Ü) och rörkonfiguration. För det andra finns också platser, som tillåter avvikelser från de normala gräns-

värdena beträffande luftströmövervakningen. EasyConfig-förfarandet möjliggör en idrifttagning av apparaten utan konfigura-

tions-programmet "ASD Config". Om anläggningsspecifika programmeringar måste göras - t.ex. efter en beräkning med "ASD-

PipeFlow" eller vid programmering av RIM 35 - ska konfigurationsprogrammet "ASD Config" användas. 

Nedanstående Bild 3 visar processförloppet för fastställning resp. programmering av de projektberoende apparatfunktionerna. 

Ja

Ja

Nej

Nej

projektspecifikt val 
av systemgräns 
enl. kap. 4.4.4.3

Val av 
motsvarande 

läge för brytare 
A11 C32 till  i ASD

Val av 
motsvarande 

läge för brytare 
W01 W48 till  i ASD

Luftövervakning
enligt EN 54-20

Skapa projekt i 
“ASD PipeFlow”

och beräkna


Resultat enligt  EN 54-20

Inmatning av resultat i
konfigureringsprogram

“ASD Config”

Val av läge för brytare 
 eller  X01, X02 X03

i ASD, för lagring 
av resultaten

Använda
“ASD PipeFlow”

EasyConfig

  

Bild 3  Processförlopp för projektrelaterad programmering 

 

 

Varning 
Brytarställningarna W01 till W48 får bara användas efter konsultation med tillverkaren. De där i inlagda värdena 

rörande luftflödesövervakning är inte kontrollerade enligt EN 54-20. 

Beskrivningen av de fördefinierade platserna och manöverstrukturen visas i kap. 4.4.4.3, 4.4.4.4, 7.2.1 och 8.3. 
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2.2.5 Indikeringar 

Händelserna visas med LEDs på manöverenheten. Beroende på apparatutförande finns olika indikeringar: 

 ASD 535-1 Drift, Störning I, Alarm I, Försignal I.1–I.3, röksensor-försmutsning I 

 ASD 535-2 dessutom: Störning II, Alarm II, Försignal II.1–II.3, röksensor-försmutsning II 

 ASD 535-3 dessutom: Röknivåindikering 10 nivå för röksensor I 

 ASD 535-4 dessutom: Röknivåindikering 10 nivå för röksensor II 

Beroende på händelse lyser LED statiskt eller med olika blinkfrekvenser (se också kap. 8.5). 

 

 

2.2.6 Relä 

Beroende på apparatutförande och inbyggda tillsatsmoduler har ASD 535 flera reläer med potentialfria växlingskontakter med 

följande tilldelning: 

Komponent Reläbeteckning Utförande Funktion, händelse 

AMB 35 Rel. 1:  

Störning 
Alla 

Störning (alla händelser) 

ASD Inaktiv 

Rel. 2: 

Alarm I 
Alla Alarmutlösning röksensor I 

Rel. 3:  

fritt programmerbart 

eller 

Alarm II  

ASD 535-1 

ASD 535-3 
fritt programmerbart 

ASD 535-2 

ASD 535-4 
Alarmutlösning röksensor II 

1. RIM 35 

(från AMB 35) 

Rel. 1  

Alla 

Försignal 1 från röksensor I eller fritt programmerbart 

Rel. 2  Försignal 2 från röksensor I eller fritt programmerbart 

Rel. 3  Försignal 3 från röksensor I eller fritt programmerbart 

Rel. 4  Försmutsning röksensor I eller fritt programmerbart 

Rel. 5  Tillstoppning insugningsrör I eller fritt programmerbart 

2. RIM 35 

(kaskadkopp-

lingsbar från 

1. RIM 35) 

Rel. 1  

ASD 535-1 

ASD 535-3 

fritt programmerbart 

Rel. 2  fritt programmerbart 

Rel. 3  fritt programmerbart 

Rel. 4  fritt programmerbart 

Rel. 5  fritt programmerbart 

2. RIM 35 

(kaskadkopp-

lingsbar från 

1. RIM 35) 

Rel. 1  

ASD 535-2 

ASD 535-4 

Försignal 1 från röksensor II eller fritt programmerbart 

Rel. 2  Försignal 2 från röksensor II eller fritt programmerbart 

Rel. 3  Försignal 3 från röksensor II eller fritt programmerbart 

Rel. 4  Försmutsning röksensor II eller fritt programmerbart 

Rel. 5  Tillstoppning insugningsrör II eller fritt programmerbart 

 

Upplysning 
 Reläet "Störning" är draget i viloläge  Kontakt Kl. 12/10 sluten, 12/11 öppen (ASD 535 under spänning; ing-

en störning finns). 

 Beroende på apparatutförande är reläerna bestämda enligt ovanstående kriterier, eller fritt programmerbara 

med konfigurationsprogrammet "ASD Config" (se också kap. 7.2.1 och 7.2.2). 
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2.2.7 Utgångar 

På ASD 535 finns tre Open-Collector utgångar (OC 1 till OC 3). Dessa kan anslutas till parallell-, svarsmeddelandeindikeringar 

eller andra förbrukare (reläer). Beroende på apparatutförande är reläerna bestämda enligt följande kriterier (se också kap. 

6.6.5): 

Komponent OC-beteckning Utförande Funktion, händelse 

AMB 35 OC 1: Störning Alla Störning (alla händelser) / ASD inaktiv 

OC 2: Alarm I Alla Alarmutlösning röksensor I 

OC 3:  

fritt programmerbart eller 

Alarm II  

ASD 535-1 

ASD 535-3 
fritt programmerbart 

ASD 535-2 

ASD 535-4 
Alarmutlösning röksensor II 

 

Upplysning 
 Beroende på apparatutförande är OC-utgången bestämd enligt ovanstående kriterium, eller fritt programmer-

bara med konfigurationsprogrammet "ASD Config" (se också kap. 7.2.1 och 7.2.2). OC-utgång 3 styr alltid 

samma kriterium som relä 3. 

 

 

2.2.8 Ingångar 

ASD 535 har en ingång "Reset Extern", med vilken apparaten kan återställas till sitt normaltillstånd efter en händelse. Ingång-

en är potentialfri (optokopplare). Den kan styras på både "plus-" och "minus-" sidan. Ingången arbetar inom området 5 till 30 V-

DC och en impulsbandbredd på 0,5 till 10 s. Lägger man på en varaktig signal längre än 20 s kopplas ASD 535 inaktiv (Stör-

ning), se också kap. 6.6.2. Inaktiv-kopplingen över ingången "Reset Extern" fungerar bara då ingen XLM 35 resp. SLM 35 är 

monterad i ASD 535. 

 

Ingångarna "OEM1" och "OEM2" tjänar till styrning av alarm och störning från externa detektorer. Ingångarna är potentialfria 

(optokopplare) och kan styras på både "plus-" och "minus-" sidan i området från 5 till 30 VDC. Ingångarna är som  default inte 

frigivna, utan måste parametreras med konfigurationsprogrammet "ASD Config" (Röksensor-drift). De styr på ASD tillstånden 

Alarm resp. Störning (Relä + LED). Här gäller samma fördröjningstider och självhållningstillstånd som för utlösning av 

SSD 535. 

 

Varning 
 Styrningarna via ingångarna OEM1 och OEM2 motsvarar inte kraven enligt EN 54-20 och får därför inte an-

vändas utan konsultation med tillverkaren. 

 Ingångarna är inte ledningsövervakade. 

 

 

2.2.9 Gränssnitt 

Beroende på apparatutförande och inbyggda tillsatsmoduler har ASD 535 följande gränssnitt: 

Komponent Beteckning Utförande Funktion, händelse 

AMB 35 USB 
Alla 

Konfiguration med "ASD Config" 

Aktualisering av firmware 

+S / DS / - 
Alla 

Asynkron dataledning med matning för: 

MFU 535 / REK 535 () 

XLM 35 L1 / C1 / G1 // L2 / C2 / G2 Alla SecurFire-slingledning 

SLM 35 T / U / V // X / Y / Z Alla SecuriPro- / SecurFire-slingledning 

SIM 35 GND / D + / D – Alla RS485 

vidare  Ethernet / TCP/IP Alla Ethernet () / TCP/IP () 

 

Upplysning 
 REK, Ethernet och TCP/IP är i nuvarande fas ännu inte tillgängliga. 
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2.2.10 Luftflödesövervakning 

Luftflödesövervakningen baseras på den kalorimetriska mätmetoden (Massflödes-mätteknik). 

I detektorlådan finns två luftflödesgivare, så att en förändring i insugningsledningen (rörbrott, tillstoppning) kan utvärderas i 

varje övervakningsområde. 

Vid Grund-reset av apparaten vid felfri insugningsledning registreras data från luftströmmätningen och lagras som s.k. Börvär-

den (100 %). Systemet sätter då värdena i mitten av ett elektroniskt skapat övervakningsfönster. Vid en förskjutning av värde-

na (Ärvärden) ut ur övervakningsfönstret (±xx %) – till följd av en tillstoppning eller ett rörbrott i insugningsledningen - utlöser 

ASD 535 en "Störning luftström". Övervakningsfönstrets storlek kan ställas in på ASD 535. 

En ändringsbar fördröjningstid ser till att störningar som t.ex. luftturbolens ignoreras. För att uppfånga variationer i omgivnings-

temperaturen är ASD 535 utrustad med en temperaturkompensationskoppling. 

 

Upplysning 
Förutsättning för rätt funktion av luftflödesövervakningen är registrering av den aktuella luftströmmen vid idrifttag-

ningen av ASD 535. Med utlösning av Grund-reset registreras data och lagras i ASD 535 som börvärde (se också 

kap. 2.2.17, "Reset-typertyper"). 

Enligt EN 54-20 måste en förändring av luftströmmen större än±20 % rapporteras som en störning. I den aspirerande rökde-

tektorn ASD 535 visas luftflödet vid korrekt och ren insugningsledning efter Grund-reset som 100 %. I brytarinställningarna 

A11 till C32 utlöser en förändring av detta värde större än ±20 % – alltså under 80 % (försmutsning/tillstoppning) resp. över 

120 % (rörbrott) – och efter utgången av fördröjningstiden LS-Ü på 300 s en "Störning luftström". 

 

Varning 
Brytarinställningarna W01 till W48 har värden rörande luftflödesövervakning, vilka inte enligt EN 54-20 är kontrol-

lerade och får därför bara användas efter konsultation med tillverkaren. 

 

 

2.2.11 Röksensorövervakning 

De använda röksensorerna i ASD 535 övervakas på Main Board AMB 35. Vid ett bortfall av detektorelektroniken, en damm-

bildning eller försmutsning av röksensorerna, registreras detta som en händelsekod och visas som ett tillstånd eller en stör-

ning. Även förbindelseledningen mellan röksensor och AMB 35 övervakas och vid ett bortfall rapporteras en störning. 
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2.2.12 Alarmutlösning 

röksensorerna skickar cykliskt sitt tillstånd och signalhub/röknivå till Main Board AMB 35. Tillståndet för röksensorerna vidare-

arbetas på AMB 35. Vid överskridande av de satta gränsvärdena (Alarm, försignal 1–3) utlöses respektive tillstånd "Alarm", 

"Försignal 1 - 3" på ASD 535. 

 

 

2.2.12.1 Alarm 2 

Med konfigurationsprogrammet "ASD Config" finns möjlighet, att på ASD 535 per inbyggd röksensor ytterligare ett "Alarm 2" 

friges. Detta ligger vid aktivering alltid över det i  kap. 2.2.12 beskrivna "Alarm" för röksensorn (minst 20 %). Då det satta 

gränsvärdet för Alarm 2 överskrides, styrs ingen ytterligare indikering på ASD 535. Alarm 2 kan man valvis programmera på 

ett RIM-relä. Alarm 2 är alltid ett följdalarm från EN 54-20-alarmet och underkastas därför inte kraven för utlösning enligt 

EN 54-20. Inställningsmöjligheterna för Alarm 2 över konfigurationsprogrammet "ASD Config" visas i kap. 7.2.1 (Tabell A). 

 

 

2.2.12.2 Alarm-kaskadkoppling 

Med konfigurationsprogrammet "ASD Config" finns möjlighet att aktivera en kaskadkoppling för alarmutlösningen. Då utlöses 

de aktiverade försignalerna 1 - 3 och alarmet enligt de inställda fördröjningstiderna (försignal-fördröjning och alarm-fördröjning) 

efter varandra. 

 

Varning 
Funktionen "Kaskadkoppling" motsvarar inte kraven  enligt EN 54-20 och får därför bara användas efter konsulta-

tion med tillverkaren. 

 

 

2.2.12.3 Isolera röksensor 

Med denna funktion kan ASD 535 med konfigurationsprogrammet "ASD Config" sättas i ett isolerat tillstånd (per röksensor). 

Med detta kan ASD 535 utlösa testlarm, utan att det överordnade systemet (brandlarmscentral) styrs ut (Reäer / OC-utgångar 

/ SLM / XLM löser inte ut). Vid tillkopplad funktion "Isolera" utlöses en störning ut på ASD och leds vidare till det överordnade 

stället. På ASD lyser då LED "Fault" konstant. 
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2.2.13 Autolearning 

Med Autolearning-funktionen kan ASD 535 under en bestämd tidsrymd (inställbar från en minut till 14 daga) betrakta rumsluf-

ten som kommer till systemet genom insugningsledningen och med detta som grund kan den ta reda på den idealiska utlös-

ningströskeln för röksensorerna. Därmed förhindras att alla driftsbetingade störningar som damm, ånga och rök leder till oöns-

kade felutlösningar på ASD 535. Detta kan man också uppnå genom att t.ex. i renrum den känsligaste utlösningströskeln kan 

ställas in (långt under den erforderliga utlösningströskeln som krävs för EN 54-20. Under Autolearning registreras det största 

utslaget för röksensorerna och multipliceras med en inställbar faktor 1,1 till 10-gånger som den slutgiltiga utlösningströskeln. 

Den slutgiltiga utlösningströskeln kan dock inte vara mindre än den minimalt möjliga utlösningströskeln (beroende på röksen-

sor-typ, se exempel 2) och inte större än den utlösningströskel som krävs för att uppfylla EN 54-20 (se exempel 3). Om dag-

natt.styrningen är aktiverad registreras värdena för de båda tidsspannen separat. 

 

Exempel 1: 

 Röksensor-typ = SSD 535-2 (0,1–10 %/m) 

 Erforderlig utlösningströskel enligt systemgräns resp. "ASD PipeFlow" för EN 54-20, Klass C = 0,4 %/m 

 Vald Autolearning-faktor = 2 

 Högsta utslag (röknivå) under Autolearning = 31 % 

Beräkning: 0,31 x 2 x 0,4 %/m = 0,248 %/m 

Resultat: Utlösningströskeln för röksensorn = 0,248 %/m 

 

Exempel 2: 

 Röksensor-typ = SSD 535-3 (0,02–10 %/m) 

 Erforderlig utlösningströskel enligt systemgräns resp. "ASD PipeFlow" för EN 54-20, Klass A = 0,03 %/m 

 Vald Autolearning-faktor = 1,1 

 Högsta utslag (röknivå) under Autolearning = 50 % 

Beräkning: 0,5 x 1,1 x 0,03 %/m = 0,0165 %/m 

Resultat: Utlösningströskeln för röksensorn = 0,02 %/m (minimalt möjlig utlösningströskel för SSD 535-3) 

 

Exempel 3: 

 Röksensor-typ = SSD 535-2 (0,1–10 %/m) 

 Erforderlig utlösningströskel enligt systemgräns resp. "ASD PipeFlow" för EN 54-20, Klass C = 0,2 %/m 

 Vald Autolearning-faktor = 10 

 Högsta utslag (röknivå) under Autolearning = 16 % 

Beräkning: 0,16 x 10 x 0,2 %/m = 0,32 %/m 

Resultat: Utlösningströskeln för röksensorn förblir på 0,2 %/m, så att EN 54-20, Klass C är uppfylld 

 

 

Upplysning 
 Den normriktiga alarmutlösningen under Autolearning är tillgodosedd och förloppet avbryts därmed. Ävenle-

des blir Autolearning avbruten, om det blir någon ändring i konfigureringen (ändring av brytarinställningarna 

A11 – C32, W01 – W48 och X01 – X03). Sker under Autolearning ett spänningsavbrott till ASD (matningsled-

ning) så kommer en ny uppstart efter det att matningsspänningen åter finns. Vid en frånkoppling från brand-

larmcentralen eller via "Reset Extern") avbryts Autolearning och återstartas efter återinkopplingen. 

  Autolearning är bara användbar via konfigurationsprogrammet "ASD Config" i brytarinställningarna X01 – 

X03. 

 Under Autolearning blinkar på segmentvisningen punkten (Watchdog-indikering) och texten AL. 
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2.2.14 Dag-Natt-styrning 

Med Dag-Natt-styrningen kan ASD 535 anpassas till den driftsbetingade processen (t.ex. damm-, ång-, rökbildning under ar-

betstiden). Vid aktivering av Dag-Natt-styrningen och samtidig aktivering av önskad veckodag, kan för detta tidsintervall olika 

utlösningströsklar, försignaltilldelning (bara röknivå, inte relä) eller också LS-Ü-parameter, tilldelas (se också kap. 2.2.13). 

 

Varning 
En felaktig förändring i Dag-Natt-driften kan ha till följd att man lämnar normen EN 54-20. 

 

Upplysning 
 Dag-Natt-styrningen kan bara användas med konfigurationsprogrammet "ASD-config". 

 Dag-Natt-styrningen är bara verksam under de aktiverade veckodagarna ("ASD Config") och i brytarinställ-

ningarna X01 – X03. 

 På de icke aktiverade veckodagarna är alltid natt-drift vald. 

 Förutom Watchdog-indikeringen (blinkande punkt i vänster segmentvisning) lyser vid aktiv Dag-Natt-styrning 

på höger segmentvisning också punkten varaktigt (bara vid valda brytarinställningar X01 – X03. 

 

 

2.2.15 Störningsutlösning 

Uppträder på ASD 535 en störningshändelse blir reläet "Störning" spänningslöst och indikeringen "Fault" aktiveras. Med hjälp 

av händelsekoden-indikeringen på AMB 35 (brytarinställningE) kan också felbilden ingränsas i störningsfallet  (se också kap. 

8.5.3.3 och 10.3.1). Följande händelser utlöser en störning (i utdrag): 

 Störning luftström (efter utgången LS-fördröjningstid) 

 Störning fläkt (under- eller överskridning av fläkt-gränsdata, tachosignal) 

 Störning Grund-reset 

 Störning röksensor dammbildning / försmutsning 

 Störning röksensor saknas; Kommunikation störd; vidare 

 Störning kommunikation AMB 35 till manöverenhet 

 Störning kommunikation AMB 35 till XLM 35 / SLM 35 / RIM 35 / MCM 35 / SIM 35 (enskilda) 

 Nödstörning (Mikrokontrollerbortfall) 

 Störning underspänning (10,4 V-DC, +0 / -0,3 V) 

 Störning matning (ingen spänning på ASD, utan indikering "Fault") 

 ASD inaktiv över ingång "Reset Extern". 

 

 

Upplysning 
Reläet "Störning" är draget i viloläge  Kontakt Kl. 12/10 sluten, 12/11 öppen (ASD 535 under spänning; ingen 

störning finns). 

 

 

2.2.16 Händelseminne 

ASD 535 har ett händelseminne, i vilket upp till 430 händelser kan lagras. Den senaste (yngsta) händelsen visas på första stäl-

let. Överskrider antalet händelser 430 i minnet, skrivs den äldsta över. Hela händelseminnet kan bara raderas av tillverkaren. 

Händelseminnet kan läsas direkt på ASD 535 med vridomkopplarfunktionen (brytarställning E = sista 99 händelserna, se ock-

så kap. 8.5.3) eller med konfigurationsprogrammet "ASD Config" (valvis upp till 430 händelser). 
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2.2.17 Reset-typer 

Alla händelser som utlösts på ASD 535 går i självhållning vid användning av standardkonfigurationer. För återställning ska en 

tillstånds-reset genomföras. 

Följande reset-typer är möjliga (Kap. 2.2.17.1 till 2.2.17.3): 

 

2.2.17.1 Tillstånds-reset 

En tillstånds-reset utlöses med tryckning på knapp "Reset" på manöverenheten eller utstyrning av ingången "Reset Extern" (se 

också kap. 6.6.2). Tillstånds-reset kan bara utföras efter att en händelse har utlösts, men först sedan kriteriet som utlöste hän-

delsen har gått till viloläge (t.ex. röknivån i röksensorn åter ligger under utlösningströskeln eller störningshändelsen är åtgär-

dad). Genom tillstånds-reset går ASD 535 "normalt" vidare och fläkten stoppar inte. 

 

2.2.17.2 Hardware-reset 

En hardware-reset utlöses genom ett kortvarigt avbrott i matningsspänningen eller genom kortvarig tryckning på knappen 

"HW-Reset" på AMB 35 (se också Bild 43 och Bild 48). ASD 535 startar då på nytt. Fläkten stoppar och startar åter långsamt 

(uppstartstyrning). De föregående parametrarna för ASD 535 behålls (anläggningsspecifik konfigurering). 

 

Upplysning 
Observera kontrollen av brandkontroll, fjärralarmering !! 

En hardware-reset leder till en kortvarig utlösning av störningsreläet (ca. 1 s). Vid underhållsarbeten på ASD 535 

ska man därför ovillkorligen koppla från kontrollen av brandkontroll och fjärralarmering från överordnade system 

(brandlarmscentral) 

 

2.2.17.3 Grund-reset 

En Grund-reset utlöses enligt uppgifterna i kap. 7.3.5. 

Genom en Grund-reset registreras basdata (t.ex. ansluten insugningsledning, luftströmningsdata) och lagras i ASD 535. 

Dessutom görs en automatisk justering av luftövervakningen. Basdata behålls lagrade tills en ny Grund-reset görs. Genom en 

Grund-reset förkastas inte de tidigare definierade anläggningsspecifika parametrarna (systemgränser, utlösningsklass). 

 

Fara 
 Vid idrifttagningen och efter ändringar på insugningsledningen (längd, reparation) eller efter en förändring i 

fläktvarvtaletmåste ovillkorligen en Grund-reset genomföras. En Grund-reset ska också göras efter repara-

tionsarbeten på ASD 535 (byte av luftflödesgivare, insugnings-fläkt, Main Board AMB 35). 

 Efter en uppdatering av firmware, behövs bara en Grund-reset om det uttryckligen sägs i tillhörande beskriv-

ning till firmware. 

 Vid genomförande av en Grund-reset måste man vara säker på att insugningsledningen är korrekt utförd (täta 

förbindelseställen, rätta borrningar i samplingshål). 

 Måste man göra en Grund-reset på grund av en inte återställningsbar störning i luftflödesövervakningen, får 

detta bara göras när dessförinnan alla nödvändiga åtgärder för rengöring av insugningsledningen har genom-

förts (inklusive filterlåda/filterenhet, se också kap. 9.3). Görs en Grund-reset med försmutsade eller tillstoppa-

de samplingshål föreligger risk att det inte sugs in tillräckliga eller inga alls luftprover och då kan inte ASD 535 

inte längre utlösa något alarm. 

 Innan man gör en Grund-reset ska man vänta tills det blir en minimal inloppsfas på 5 minuter (efter tillkoppling 

eller efter ändringar på insugningsledningen. 

 

 

2.2.18 ASD-nätanslutning 

Om man använder tillsatsmodulerna SIM 35 och SMM 535 kan man göra en nätverksanslutning med ASD. Detta är närmare 

beskrivet i kap. 11.6. 
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3 Uppbyggnad 

3.1 Mekaniskt 

Den aspirerande rökdetektorn ASD 535 består av detektorlådan och ett eller två samplingsrör. Insugningsledningarna består 

av hård-PVC- eller ABS-rör i dimension 25 mm ytter- / 20 mm inner-Ø (se också kap. 5.3). I specialanvändningar – som till 

exempel extremt korrosiv omgivning – kan man också använda andra rörmaterial om man följer uppgifterna i kap 5.3. I 

insugningsledningarna finns flera samplingshål, vars dimensioner är så anpassade att varje öppning ger samma luftmängd. 

Insugningsledningarna kan vara I-, U-, T-, H- eller E-formade. Insugningsledningarna är i princip symmetriskt uppbyggda. Om 

man använder beräkningsprogrammet "ASD PipeFlow" kan man också använda osymmetriska insugningslednings-rörnät. 

Kapslingslocket i detektorlådan kan öppnas med fyra vrid-snabblås. I mellersta området av detektorlådans underdel finns för 

vrid-snabblåsen två ytterligare hållarplatser, så att kapslingslocket åter kan fästas i öppet tillstånd, för idrifttagnings- och repa-

rationsarbeten. 

Inbyggt i detektorlådan finns en högkapacitetsfläkt, som är förbunden med insugningsledningen och som svarar för en obruten 

luftmatning till detektorlådan. En luftflödesövervakning känner i varje rörnät av eventuella tillstoppningar eller rörbrott i insug-

ningsledningen. 

I detektorlådan finns två kammare för röksensorer. Luftkanalerna för röksensorerna och fläkten är separerade från de övriga 

delarna i detektorlådan, så att ASD 535 fungerar även med öppet kapslingslock, för idrifttagnings- och reparationsarbeten. I 

ASD 535-1 och ASD 535-3 är röksensor-kammare II avskild, så att bara luftkanalen för röksensor I är aktiv. 

 Main Board AMB 35 innefattar den datorstyrda utvärderingselektroniken och anslutningstekniken. Tillsatsmoduler (XLM 35, 

SLM 35, RIM 35, MCM 35, SIM 35) kan som option monteras i detektorlådan på fyra inbyggnadsplatser. 

Beroende på apparatutförande finns i detektorlådans lock ett monterad kretskort BCB 35 (utan röknivåindikering) eller ACB 35 

(med röknivåindikering). Märkningen av manöverenheten sker med hjälp av textremsor. Genom att vrida dessa textremsor kan 

apparaten också monteras vridet 180°. 

I ASD 535 kan följande röksensorer monteras (se också kap. 4.10 och 6.6.4): 

 SSD 535-1 Larmkänslighet 0,5 %/m till 10 %/m 

 SSD 535-2 Larmkänslighet 0,1 %/m till 10 %/m 

 SSD 535-3 Larmkänslighet 0,02 %/m till 10 %/m 

ASD 535 finns i fyra olika utföranden: 

 ASD 535-1  för 1 insugningsrör, för 1 röksensor utan röknivåindikering 

 ASD 535-2  för 2 insugningsrör, för 2 röksensor utan röknivåindikering 

 ASD 535-3 för 1 insugningsrör, för 1 röksensor med röknivåindikering 

 ASD 535-4 för 2 insugningsrör, för 2 röksensor med röknivåindikering 

 

 

Upplysning 
Tillsatsmodulerna XLM 35, SLM 35, RIM 35, MCM 35 och SIM 35 finns tillgängliga som option och kan byggas in i 

ASD 535. Maximalt fyra moduler kan byggas in. 
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Underdel signalbox
3 x kabelskruvkopplingar  M20

Reservöppningar för kabelskruvkopplingar
1 x M20 / 1 x M25

Fläktenhet

Luftutlopp

Main Board AMB 35

Anslutningsplintar

Indikations- och manöverelement för idrifttagning

USB-gränssnitt

4 x monteringsplatser för tilläggsmoduler

Intern anslutningsteknik

Luftflödessensorer

2 x fästen för öppet lock (idrifttagning/service)

Röksensor-kammare I

Röksensor-kammare ll

4 x fästen för stängt lock

4 x fästhål

Anslutning för insugsledning II

Anslutning för insugsledning I

Lock

Manöverenhet (integrerat i locket):
- ASD 535-1 utan röknivåindikation, endast för sensor I
- ASD 535-2 utan röknivåindikation, för sensor I och II
- ASD 535-3 med röknivåindikation, endast för sensor I
- ASD 535-4 med röknivåindikation, för sensor I och II

Streck för röknivåindikation

Streck för statusindikation

4 x vrid-snäppfästen

  

Bild 4  Uppbyggnad mekanisk 
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3.2 Elektrisk 

Den elektriska uppbyggnaden av ASD 535 består av följande (olika beroende på apparatutförande): 

 Main Board AMB 35 

 Monterat kretskort BCB 35 eller ACB 35 integrerad i kapslingslocket 

 Röksensor I, II (SSD 535-1; -2; -3) 

 Fläkt 

 Luftflödes-detektor I, II 

 Tillsatsmoduler XLM 35, SLM 35, RIM 35, MCM 35, SIM 35. 

 

På Main Board AMB 35 befinner sig följande kopplingsdelar och element: 

 Matningsdel med kopplingsregulator 

 Fläktstyrning med luftflödesutvärdering och temperaturmätning 

 Röksensor-utvärdering 

 4 optokopplar-ingångar för mottagning av optionala röksensortillstånd (OEM1 / OEM2) 

 Optokopplaringång för reset av extern 

 Drivkomponent för styrning av relä och open-collector-utgångar 

 Mikrokontroller med portar, RAM, Flash-PROM, EEPROM osv. 

 Litiumbatteri 

 RTC-klockkomponent 

 2 knappar, 1 x alfanumerisk- och 2 x 7-segmentdisplayer för konfigurationsinställning 

 3 reläer med potentialfria växlingskontakter för störning, Alarm I, Alarm II 

 Plintblock med stickbara skruvplintar för apparatanslutning 

 USB-gränssnitt (Device) 

 2 LEDs för USB-signal (RX / TX) 

 LED för HW-Watchdog 

 10-polig flatkabelkontakt för förbindelsen till manöverenheten 

 2 x 16-polig flatkabelkontakt (Option1 och Option2) för förbindelse till XLM 35 (bara Option1), SLM 35, MCM 35, SIM 35 

 1 x 14-polig flatkabelkontakt (Option3) för förbindelse till 2 x RIM 35 och MCM 35 (kaskadkoppling) 

 2 x 6-polig flatkabelkontakt för förbindelse till röksensorerna 

 2 x 3-polig kontakt för förbindelse till luftflödesgivare 

 Knapp HW-reset. 

 Brytare S4 för Firmware-Upgrade 
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Bild 5  Uppbyggnad elektrisk 
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3.3 Hardware / Firmware 

Som hardware (hårdvara) räknas hela detektorlådan och alla komponenter som hör till den aspirerande rökdetektorn  ASD 

535, liksom samplingsrör och montagematerial. 

Firmware är lagrat på Flash-PROM i ASD 535. För placering resp. lagring av anläggningsspecifika parametrar finns ett EE-

PROM. 

 

Fara 
ASD 535 får bara köras med avsedd original-firmware från tillverkaren. 

Varje otillåtet ingrepp i firmware eller användning av icke original-firmware kan leda till felfunktioner eller till skador 

på apparaten. Dessutom bortfaller alla garanti- och ansvarsanspråk gentemot tillverkaren av ASD 535. 

 

© Copyright by SECURITON 
För varje ASD 535-firmware gäller tillverkarens upphovsrätt. Varje otillåtet ingrepp i firmware, varje otillåten användning, ko-

piering eller otillåten handel med firmware, utgör ett brott mot upphovsrätten och kommer att få juridiska följder. 

 

 

Upplysning 
Med en versionsändringng eller utvidgning av ASD 535-firmware finns ingen rättighet för "upgrade" eller "release" 

för befintliga ASD 535-anläggningar. 
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3.4 Materialförteckning / Komponenter 

Beroende på apparatutförande är vid ASD 535 vid leveransen följande material med (se också kap. 5.1, 5.3, 9.5.1 och 12): 

 AMB 35 

Manöverenhet 

(monterat 

kretskort) 

förberett 

för 

röksensor I 

förberett 

för 

röksensor II 

Idrifttagningspro-

tokoll 
Röksensor 

XLM / SLM / 

RIM / MCM / 

SIM 

ASD 535-1 Ja BCB 35 Ja -- Ja -- (Tillbehör) -- (Tillbehör) 

ASD 535-2 Ja BCB 35 Ja Ja Ja -- (Tillbehör) -- (Tillbehör) 

ASD 535-3 Ja ACB 35 Ja -- Ja -- (Tillbehör) -- (Tillbehör) 

ASD 535-4 Ja ACB 35 Ja Ja Ja -- (Tillbehör) -- (Tillbehör) 

I montage-setet finns för alla utföranden: 

3 firmaskyltar, 1 blindproppar M20, 4 pluggar S6, 4 Torx-träskruvar Ø 4,5 x 40 mm, 4 M4 U-brickor Ø 4,3/12 x 1 mm 

 

Beroende på apparatutförande finns följande tillbehörsmaterial med: 

 Röksensorer XLM 35 eller SLM 35 RIM 35 MCM 35 Gränssnitt-enhet 

ASD 535-1 1 x SSD 535-1, -2, -3 1 x möjlig 2 x möjlig 1 x möjlig 2 x möjlig 

ASD 535-2 2 x SSD 535-1, -2, -3 1 x möjlig 2 x möjlig 1 x möjlig 2 x möjlig 

ASD 535-3 1 x SSD 535-1, -2, -3 1 x möjlig 2 x möjlig 1 x möjlig 2 x möjlig 

ASD 535-4 2 x SSD 535-1, -2, -3 1 x möjlig 2 x möjlig 1 x möjlig 2 x möjlig 

 Material för insugningsledningen ska fås separat från tillverkaren beroende på anläggningsstorlek och insats och nödvän-

diga mängder. Detta material är uppfört i ett separat dokument; T 131 194 (se också kap. 5.3, 9.5.1 och 12). 

 

Upplysning 
Materialet till insugningsledningen är en beståndsdel av VdS-apparatgodkännande. Därför får vid uppbyggnad av 

anläggningen bara material som är godkänt av tillverkaren användas, se T 131 194. Annat material får bara an-

vändas när det finns ett skriftligt godkännande från tillverkaren. 

För montage och hantering av ASD 535 är delvis speciella verktyg erforderliga (Torx-skruvar). En lista om detta finns i kap. 

5.1. 

 

 

3.5 Förpackning 

Detektorlådan levereras i en lämplig, igentejpad kartongförpackning. Denna förpackning är återvinningsbar och kan lämnas till 

återvinningen. 

Montage-set och smådelar till installationsmaterialet är levererade i återvinningsbara påsar. Insugningsröret levereras i delar 

(ca. 4 - 5 m). Det flexibla röret levereras på rullar á 50 m. 

På förpackningarna är respektive innehåll angivet enligt kap. 1.4. 

 

Varning 
 Elektroniska komponenter, som monterade kretskort levereras dessutom i antistatisk skyddsförpackning.. 

Dessa komponenter ska först tas ur sina förpackningar omedelbart innan de sätts in eller monteras. 

 Apparater anses vara nyvärdiga bara då de förslutna i obrutna förpackningar (förseglingstejp). Förpackningar 

ska öppnas först omedelbart innan användningen. 

 Kartongförpackningen till detektorlådan klarar av minimikraven för en förpackning och kan staplas med 10 

gånger sin vikt. 

 Förpackningen till ASD 535 är bara begränsat lämplig för försändelse med post eller järnväg. 

 För transport i tropiska zoner, eller sjötransporter osv. ska respektive åtgärder vidtagas (speciell förpackning 

genom speditören). 
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4 Projektering 

4.1 Allmänt om projekteringen 

4.1.1 Normer, föreskrifter, riktlinjer, tillstånd 

Nedanstående kapitel 4 "Projektering" är en riktlinje för projektering av den aspirerande rökdetektorn ASD 535. I denna riktlinje 

går man bara in för den direkta användningen, där man kräver att normen EN 54-20 uppfylls för en teknisk felfri drift. 

 

 

Upplysning 
Användning av specialbrandlarmsysten - som ASD 535 - underkastas delvis nationella föreskrifter och riktlinjer 

och kräver innan utförandet tillstånd av berörda parter och myndigheter (försökringar). 

 

 

Upplysning 
För många länder-, anläggnings- och applikationsspecifika användningar finns projekteringsriktlinjer, applikations-

exempel och gällande föreskrifter och riktlinjer. 

Dessa underlag kan man få från tillverkaren av ASD 535-systemet eller från berörda parter och myndigheter. 

 

 

Fara 
Principiellt gäller för insats, projektering och användning av aspirerande rökdetektor ASD 535 nationella föreskrif-

ter och riktlinjer. I samtliga fall ska  nedanstående projektangivelser ur landsspecifika uppgifter följas.  

Den aspirerande rökdetektorn  ASD 535 uppfyller kraven enligt Europanorm EN 54-20, Klass A till C. Då gäller: 

 EN 54-20, Klass A högkänslig 

 EN 54-20, Klass B känslig 

 EN 54-20, Klass C Standard 

 

 

4.2 Användningsområde 

För att upprätthålla kraven för anläggningskonfigurationen, kan ASD 535 med sina potentialfria kontakter eller med använd-

ning av centralspecifika linjemoduler (t.ex. XLM 35 / SLM 35) kopplas upp mot nästan alla vanliga brandlarmsystem. Vilken an-

läggningskonfiguration som är meningsfull och vilken som kommer till användning, påverkas av följande faktorer: 

 Lagar, föreskrifter, riktlinjer; 

 Kundkrav; 

 Anläggningstyp och användningsområde; 

 Byggnadsegenskaper; 

 Nyanläggning, ersättning av befintlig anläggning, utvidgning; 

 Kostnads-nytto-förhållande. 
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4.2.1 Systemgränser 

För användningen av den aspirerande rökdetektorn ASD 535 gäller nedanstående uppförda systemgränser och möter kraven 

enligt EN 54-20. Beroende på projekteringsförloppet gäller dessutom systemgränserna enligt kap. 4.4 och 4.5. 

 Klass A Klass B Klass C 

Max totallängd på insugningslednings-rörnät per röksensor 300 m 300 m 300 m 

Max länd från ASD till den mesta avlägsna insugningsöppningen 110 m 110 m 110 m 

Max antal samplingshål per röksensor 18 56 120 

Max antal samplingshål per insugningsgren 18 50 50 

 

 

4.3 Projekteringshjälp 

4.3.1 Projektering med  "ASD PipeFlow"-beräkning 

För projekteringen av insugningslednings-samplingsrör finns beräkningsprogram "ASD PipeFlow", Med detta kan man kon-

struera rörutformningen till en anläggning på en ritning och förse den med samplingshål. I beräkningsprogrammet 

"ASD PipeFlow" finns olika rörmaterial, passningar och tillbehörsdelar (filterlådor, vattenavskiljare, osv) att välja mellan. Som 

slutresultat anger beräkningsprogrammet de parametrar som krävs för en normriktig utlösning enligt EN 54-20, klass A - C. 

Parametrarna programmeras sen in i ASD 535. Enligt den avkänningskänslighet som beräknats av "ASD PipeFlow" gör man 

valet av röksensor-typ med respektive känslighetsområde. 

Med användning av beräkningsprogrammet "ASD PipeFlow" kan också osymmetriska insugningslednings-rörnät projekteras 

och byggas upp. I beräkningsprogrammet fastläggs systemgränserna för en normriktig utlösning enligt EN 54-20. 

Materialet som beräkningsprogrammet "ASD PipeFlow" tar fram för insugningsledningen - liksom själva beräkningsprogram-

met "ASD PipeFlow" - är beståndsdelar i VdS-apparatgodkännande. En lista över tillgängliga material för insugningsledningen 

finns i ett separat dokument (T 131 194). 

 

Bild 6  Programyta  "ASD PipeFlow" 

 

 

Anvisning om sanering av befintliga anläggningar med ASD 535 
Vid sanering av befintliga anläggningar (andra aspirerande rökdetektorer än ASD 535) ska de befintliga samp-

lingsrören beräknas på nytt med beräkningsprogrammet "ASD PipeFlow". Innan idrifttagningen måste det befintli-

ga samplingsröret rengöras och kontrolleras (om det finns skador). 
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4.3.2 Projektering utan  "ASD PipeFlow"-beräkning 

Om en projektering görs utan "ASD PipeFlow" finns i ASD 535 ett flertal brytarinställningar till förfogande, som har fördefinie-

rade värden inlagda, vilka behövs för utlösning enligt  EN 54-20; Klass A–C. Beroende på utlösningsklass och systemgränser 

görs ett val av röksensor-typer med respektive känslighetsområde (se också kap. 4.4.4.3). 

 

Anvisning om projektering utan  "ASD PipeFlow"-beräkning 
 Insugningslednings-rörnät ska i första hand anordnas symmetriskt (inkl. samplingshål) Man ska då hålla en 

symmetri på max ±10 %. 

 De maximala rörlängderna som anges i kapitel 4.4.4.3 och antalet samplingshål får inte överskridas. 

 Bara de rörmaterial som är uppförda i dokument T 131 194 med dimension Ø 25 mm får användas (inkl. flexi-

bel slang). 

 Per insugningsledning får maximalt 2 styck 90°-vinklar sättas in. De övriga nödvändiga riktningsändringarna 

i insugningsledningen ska utföras med 90°-böjar. 

 Per rörnät får maximalt följande tillbehörsdelar sättas in: 

 en filterlåda (FBL) eller en damm-filterenhet extrastor DFU 535XL och två detektorboxar (REK), enskilda 

eller kombinerat 

 en filterlåda (FBL) eller en damm-filterenhet extrastor DFU 535XL och en vattenavskiljare (WRB), alltid i 

kombination, eller utan detektorboxar (REK). 

 Om man använder andra rör- eller tillbehörsdelar (t.ex. fler än 2 styck 90°-vinklar, flexibla rör, dammfällor) 

måste man ovillkorligen använda beräkningsprogrammet "ASD PipeFlow". 

 Enhetsövervakningar ska projekteras med beräkningsprogrammet "ASD PipeFlow". 

 I användningar med luftåterföring ska beräkningsprogrammet "ASD PipeFlow" användas. 

 

 

4.4 Rumsövervakning 

4.4.1 Användningar  Rumsövervakning 

Den aspirerande rökdetektorn ASD 535 kan under omständigheter användas för följande användningar: 

 Rum där en punktdetektor bara svårligen kan monteras. t.ex.: 

- Kabelgolv, kabeltunnlar, håltak, hålgolv 

- Maskinhallar, fabrikshallar 

- Låg- och högspänningsrum 

- Datorrum, renrum 

 I extremt höga rum, där man måste övervaka flera olika nivåer, t.ex.: 

- Höglager 

 I rum där man av estetiska skäl inte kan montera punktdetektorer, t.ex.: 

- Kulturbyggnader 

- Muséer 

 I områden där punktdetektorer kan skadas, t.ex.: 

- Fängelseceller 

- Offentliga platser 

 I rum med punktvis rökutveckling, t.ex.: 

- Lager med dieselgaffeltruckar 

 I rum med hög dammhalt och/eller hög luftfuktighet 

 

 

Upplysning 
Användning i rum med hög dammhalt och/eller hög luftfuktighet behöver tillsatsdelar, enligt anvisning från tillver-

karen, som t.ex.: Filterlåda/filterenhet, dammfälla, vattenavskiljare eller trevägs-kran för sporadisk rengöring av 

insugningsledningen med tryckluft (se också kap. 5.5.12). 
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4.4.2 Grundregler för rumsövervakningen 

 

Upplysning 
För rumsövervakningen gäller följande grundregler: 

 Antal och anordning av ASD 535 anpassas efter storleken på rummet. 

 Allmänna övervakningsytor för punktformiga röksensorer gäller. Objektspecifikt gällande riktlinjer - t.ex. för 

höglager - ska följas. 

 Insugningslednings-samplingsrör ska anordnas så, att alla tänkbara bränder ska registreras i begynnelsesta-

diet. 

 Röksugsgivarna ska utformas så, att felalarm undviks. 

 Vid projekteringar utan "ASD PipeFlow"-beräkning ska insugningslednings-samplingsrör anordnas symmet-

riskt (inkl. samplingshål). Man ska då hålla en symmetri på max ±10 %. 

 Vid projekteringar utan "ASD PipeFlow"-beräkning för de i kap. 4.4.4.3 angivna maximala rörlängderna och 

antalet samplingshål inte överskridas. 

 Vid riktningsändringar ska i första hand 90°-böjar användas i stället för 90°-vinklar. Genom att för högt antal 

riktningsändringar påverkas detektionstiden avsevärt. 

 Vid projekteringar utan "ASD PipeFlow"-beräkning får per insugningsledning  maximalt 2 styck 90°-vinklar 

sättas in. De övriga nödvändiga riktningsändringarna i insugningsledningen ska utföras med 90°-böjar. 

 Den minimala gränsen för insugningslednings-rörnätets längd är för alla användningar 1 m. 

 Per aspirerande rökdetektor får bara flera rum övervakas  om det är tillåtet enligt respektive riktlinje 

(t.ex. DIN VDE 0833-2 i Tyskland, VKF i Schweiz). 

 Med de båda insugningsledningarna I och II får olika områden övervakas, men bara om dessa ligger i samma 

klimatzon. Här ska man följa respektive riktlinjer (t.ex. DIN VDE 0833-2 i Tyskland, VKF i Schweiz). 

 Vid rumsövervakningar högre än 16 m måste man på plats diskutera  situationen med tillverkaren, försäk-

ringsbolaget och ev. med brandkåren (i vissa fall kan större eller högre övervakningsområden vara möjliga). 
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4.4.3 Utläggning av insugningsledningen vid rumsövervakning 

De typiska utläggningsmönstren inom rumsövervakningen är "I"- "U"- "T"- "H" eller "E"-formade insugningslednings-rörnät. 

Med användning av beräkningsprogrammet "ASD PipeFlow" kan man också projektera andra former av insugningsledningar-

na. 

Vid projekteringar  med "ASD PipeFlow"-beräkning kan insugningsledningarna för rörnät I och för rörnät II ha olika utformning. 

Dessutom är oregelbundna avstånd till samplingshål möjliga (Bild 7). 
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Bild 7  Exempel för projektering med  "ASD PipeFlow"-beräkning 

Om projekteringen görs utan "ASD PipeFlow"-beräkning, ska insugningslednings-samplingsrör utföras symmetriskt (max 

symmetri-avvikelse ±10 %). Detta gäller rördragningen och också avstånden mellan samplingshål. Vid användning av en 

ASD 535-2 eller ASD 535-4 (med två röksensorer) ska det andra insugningslednings-samplingsrör utformas identiskt med det 

första (Bild 8). 
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Bild 8  Exempel för projektering utan  "ASD PipeFlow"-beräkning 
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4.4.4 Systemgränser för rumsövervakning utan"ASD PipeFlow"-beräkning" 

Systemgränserna uppförda i detta kapitel gäller för projektering utan användning av beräkningsprogrammet "ASD PipeFlow". 

Systemgränserna har brytarinställningar med fördefinierade värden till förfogande. Det finns här två områden med följande be-

tydelser: 

 Normerade systemgränser enligt EN 54-20, Klass A till C, brytarinställningar A11 till C32; 

 Inte normerade systemgränser, brytarinställningar W01 till W48. 

Nedanstående Bild 9 visar de möjliga insugningslednings-rörnäten med definitionerna för rörlängdangivelserna. Den maxima-

la rörlängden och antalet samplingshål samt erforderlig röksensor-typ beror på avkänningsklassen och finns i tabellerna i kap. 

4.4.4.3. 
I-formad

U/T-formad

H-formad

E-formad

B

B

A

A

A

B

B

  

Bild 9  Definitioner insugningsledning 

 

4.4.4.1 Normerade systemgränser för rumsövervakning utan "ASD PipeFlow"-beräkning" 

Brytarinställningarna A11 till C32 innebär värden, vilka avseende alarm-avkänningsklassen och luftflödesövervakningen, krävs 

för att uppfylla EN 54-20 Klass A till C. Beteckningen för brytarställningarna kan avkodas enligt följande: 

 Första siffran Avkänningsklass A, b, C (A = högkänslig, b = känslig, C = standard) 

 Andra siffran Systemgräns 1, 2, 3 (Längd på rörnät, antal samplingshål) 

 Tredje siffran Rörnät 1, 2, (Antal insugningslednings-rörnät på ASD 535). 

Exempel: b22 Avkänningsklass b / Systemgräns 2 / 2 Insugningslednings-rörnät. 

 

 

4.4.4.2 Inte normerade systemgränser för rumsövervakning utan "ASD PipeFlow"-beräkning" 

Brytarinställningarna W01 till W48 innehåller systemgränser, vilkabara uppfyller  alarm-känslighetsområdet enligt EN 54-20 

Klass A till C, dock inte de normerade gränserna för luftflödesövervakning. Då dimensioneringen av samplingsrör (längd rör-

nät, antal samplingshål) är identiska med systemgränsernaA11 till C32, är brytarinställningarna W01 till W48 också med i ned-

anstående tabeller kap. 4.4.4.3. Fler uppgifter om brytarinställningarna W01 till W48 beträffande antal rörnät och luftflödes-

övervakning finns i kap. 4.4.4.4. 

 

Varning 
Brytarställningarna W01 till W48 får bara användas efter konsultation med tillverkaren. De där i inlagda värdena 

rörande luftflödesövervakning är inte kontrollerade enligt EN. 
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4.4.4.3 Systemgränser för projektering utan"ASD PipeFlow"-beräkning" 

Enligt EN 54-20, Klass A (högkänslig) 
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  1 rör 2 rör 1 rör 2 rör   (Bild 9 "A") (Bild 9 "B")   

I 1 A11 A12 W01 – W04 W05 – W08 -3 0,03 --- 50 m 1 – 7 50 m 

U / T 1 A11 A12 W01 – W04 W05 – W08 -3 0,03 1 – 20 m 40 m 1 – 4 80 m 

H 1 A11 A12 W01 – W04 W05 – W08 -3 0,03 1 – 20 m 40 m 1 – 2 160 m 

E 1 A11 A12 W01 – W04 W05 – W08 -3 0,03 1 – 20 m 40 m 1 – 3 120 m 

 

Enligt EN 54-20, Klass B (känslig) 

      - -     

I 
1 b11 b12 W09 – W12 W13 – W16 -3 0,09 --- 50 m 1 – 7 50 m 

2 b21 b22 W17 – W20 W21 – W24 -3 0,06 --- 70 m 5 – 9 70 m 

U / T 
1 b11 b12 W09 – W12 W13 – W16 -3 0,09 1 – 20 m 40 m 1 – 3 80 m 

2 b21 b22 W17 – W20 W21 – W24 -3 0,06 1 – 20 m 55 m 3 – 5 110 m 

H 
1 b11 b12 W09 – W12 W13 – W16 -3 0,09 1 – 20 m 35 m 1 – 2 140 m 

2 b21 b22 W17 – W20 W21 – W24 -3 0,06 1 – 20 m 45 m 2 – 3 180 m 

E 
1 b11 b12 W09 – W12 W13 – W16 -3 0,09 1 – 20 m 40 m 1 – 2 120 m 

2 b21 b22 W17 – W20 W21 – W24 -3 0,06 1 – 20 m 50 m 2 – 3 150 m 

 

Enligt EN 54-20, Klass C (Standard) 

            

I 

1 C11 C12 W25 – W28 W29 – W32 -1 0,8 --- 40 m 1 – 5 40 m 

2 C21 C22 W33 – W36 W37 – W40 -2 0,35 --- 80 m 3 – 9 80 m 

3 C31 C32 W41 – W44 W45 – W48 -2 0,13 --- 110 m 7 – 16 110 m 

U / T 

1 C11 C12 W25 – W28 W29 – W32 -1 0,8 1 – 20 m 30 m 1 – 3 60 m 

2 C21 C22 W33 – W36 W37 – W40 -2 0,35 1 – 20 m 60 m 3 – 5 120 m 

3 C31 C32 W41 – W44 W45 – W48 -2 0,13 1 – 20 m 70 m 5 – 9 140 m 

H 

1 C11 C12 W25 – W28 W29 – W32 -1 0,8 1 – 25 m 35 m 1 – 2 140 m 

2 C21 C22 W33 – W36 W37 – W40 -2 0,35 1 – 25 m 45 m 2 – 3 180 m 

3 C31 C32 W41 – W44 W45 – W48 -2 0,13 1 – 25 m 60 m 3 – 5 240 m 

E 

1 C11 C12 W25 – W28 W29 – W32 -1 0,8 1 – 20 m 30 m 1 – 2 90 m 

2 C21 C22 W33 – W36 W37 – W40 -2 0,35 1 – 20 m 50 m 2 – 3 150 m 

3 C31 C32 W41 – W44 W45 – W48 -2 0,13 1 – 20 m 60 m 3 – 6 180 m 

 

 

Varning 
Brytarställningarna W01 till W48 får bara användas efter konsultation med tillverkaren. De där i inlagda värdena 

rörande luftflödesövervakning är  inte kontrollerade enligt EN (se kap. 4.4.4.4). 

 

Upplysning 
 Håldiametern på samplingshål finns i tabellerna i kap. 4.4.4.5. 

 Avstånden till samplingshål ska fysikaliskt förläggas så, att den därigenom resulterande övervakningsytan 

uppfyller de nationella riktlinjerna. 

 Den totala längden på insugningsledningen får inte överskrida systemgränserna i kap. 4.2.1. 

 Uppgifterna gäller ett eller två rörnät. Rör-ingång I och II är använda, båda symmetriska och identiskt upp-

byggda (avvikelse ±10%, gäller också för avstånden mellan samplingshål). 

 Uppgifterna gäller med och utan detektorbox (REK, maximalt 2 styck), filterlåda stor (FBL), dammfilterenhet 

extrastor DFU 535XL och vattenavskiljare (WRB). För bestyckning resp. kombination av dessa tillbehörsdelar, 

se kap. 4.3.2. 

 Filterlåda/filterenhet och vattenavskiljare ska alltid byggas in inom de första 2 m från ASD 535. 
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4.4.4.4 Inte normerade systemgränser för projektering utan "ASD PipeFlow"-beräkning" 

Nedanstående tabell visar från norm EN 54-20 avvikande parametrar för brytarinställningar W01 till W48 beträffande luftflö-

desövervakningen. Dessutom visas tilldelningen av antal rörnät för denna brytarinställning. Dimensioneringen av samplingsrör 

(längd rörnät, antal samplingshål) framgår av tabellerna i kap. 4.4.4.3. 

 

Varning 
Brytarställningarna W01 till W48 får bara användas efter konsultation med tillverkaren. De där i inlagda värdena 

rörande luftflödesövervakning är inte kontrollerade enligt EN. 

Alarmutlösning 

enligt EN 54-20 

  Luftflödesövervakning  

Systemgräns Antal rörnät Fördröjningstid Avvikelse Brytarinställning 

h
ö
g
k
ä
n
s
lig

 

A 1 1 10 min ± 20 % W01 

A 1 1 60 min ± 20 % W02 

A 1 1 10 min ± 50 % W03 

A 1 1 60 min ± 50 % W04 

A 1 2 10 min ± 20 % W05 

A 1 2 60 min ± 20 % W06 

A 1 2 10 min ± 50 % W07 

A 1 2 60 min ± 50 % W08 

k
ä
n
s
lig

 

B 1 1 10 min ± 20 % W09 

B 1 1 60 min ± 20 % W10 

B 1 1 10 min ± 50 % W11 

B 1 1 60 min ± 50 % W12 

B 1 2 10 min ± 20 % W13 

B 1 2 60 min ± 20 % W14 

B 1 2 10 min ± 50 % W15 

B 1 2 60 min ± 50 % W16 

B 2 1 10 min ± 20 % W17 

B 2 1 60 min ± 20 % W18 

B 2 1 10 min ± 50 % W19 

B 2 1 60 min ± 50 % W20 

B 2 2 10 min ± 20 % W21 

B 2 2 60 min ± 20 % W22 

B 2 2 10 min ± 50 % W23 

B 2 2 60 min ± 50 % W24 

S
ta

n
d
a
rd

 

C 1 1 10 min ± 20 % W25 

C 1 1 60 min ± 20 % W26 

C 1 1 10 min ± 50 % W27 

C 1 1 60 min ± 50 % W28 

C 1 2 10 min ± 20 % W29 

C 1 2 60 min ± 20 % W30 

C 1 2 10 min ± 50 % W31 

C 1 2 60 min ± 50 % W32 

C 2 1 10 min ± 20 % W33 

C 2 1 60 min ± 20 % W34 

C 2 1 10 min ± 50 % W35 

C 2 1 60 min ± 50 % W36 

C 2 2 10 min ± 20 % W37 

C 2 2 60 min ± 20 % W38 

C 2 2 10 min ± 50 % W39 

C 2 2 60 min ± 50 % W40 

C 3 1 10 min ± 20 % W41 

C 3 1 60 min ± 20 % W42 

C 3 1 10 min ± 50 % W43 

C 3 1 60 min ± 50 % W44 

C 3 2 10 min ± 20 % W45 

C 3 2 60 min ± 20 % W46 

C 3 2 10 min ± 50 % W47 

C 3 2 60 min ± 50 % W48 
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4.4.4.5 Samplingshål för projektering utan "ASD PipeFlow"-beräkning 

För att alla samplingshål ska suga in samma luftmängd, ska dessa med ökande avstånd till detektorlådorna, ha större diamet-

rar. 

1 till 16 = nummer samplingshål
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Bild 10  Storlek på samplingshål  

Beroende på antal samplingshål per insugningsgren, hämtas respektive håldiameter för numren i Bild 10 från nedanstående 

tabell (gäller också för höglager). 

Vid behov kan samplingshål utföras med en speciellt avsedd "insugningsöppnings-clips". Insugningsöppnings-clipsen finns i 

diverse storlekar (med håldiameter enligt ovanstående tabell, 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm). Se också i 

kap. 5.5.9. 

I-formade insugningsledningar 

Antal 

Samplingshål per 

insugningsgren 

Håldiameter i mm för samplingshål nummer i detektorlådan: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 5,0                

2 4,0 5,0               

3 4,0 4,0 5,0              

4 3,5 3,5 4,0 5,0             

5 3,5 3,5 3,5 4,0 5,0            

6 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 5,0           

7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5,0          

8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5,0         

9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5,0        

10 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 7,0       

11 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0 7,0      

12 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0 7,0     

13 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0 7,0    

14 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 4,0 7,0   

15 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 4,0 7,0  

16 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 4,0 7,0 

 

U/T-formade insugningsledningar 

Antal 

Samplingshål 

per insugningsgren 

Håldiameter i mm för samplingshål nummer i detektorlådan: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 5,0         

2 4,0 5,0        

3 4,0 4,0 5,0       

4 4,0 4,0 4,0 5,0      

5 4,0 4,0 4,5 5,0 6,5     

6 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 6,5    

7 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 6,5   

8 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 7,0  

9 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 7,0 
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H- / E-formade insugningsledningar 

Antal 

Samplingshål per 

insugningsgren 

Håldiameter i mm för samplingshål nummer i detektorlådan: 

1 2 3 4 5 (6 (bara E-form) 

1 5,0      

2 4,0 5,0     

3 4,0 4,0 5,5    

4 3,0 3,0 3,5 5,5   

5 2,5 3,0 3,0 3,0 6,0  

(6 (bara E-form) 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 6,0 

 

 

4.4.4.6 Revisions-insugningsöppning 

I användningar med svårtillgängliga samplingshål kan man vid behov sätta en revisions-insugningsöppning omedelbart efter 

detektorlådan i insugningsledningen. Revisions-insugningsöppning ska borras med diameter 3,5 mm. Avståndet till detektorlå-

dan måste vara minst 0,5 m. 

Vid behov kan revisions-insugningsöppningen utföras med en speciellt avsedd "revisions-clips" (clip utan hål). Se också i kap. 

5.5.9. 

Följande anvisningar ska man beakta. 

 

Upplysning 
För att utföra en revisions-insugningsöppning gäller följande grundregler: 

 Revisions-insugningsöppningen ska bara utföras vid behov, när t.ex. normala samplingshål bara är svåra att 

montera. 

 Revisions-insugningsöppningen är inte medtagen i beräkningarna enligt kap. 4.4.4.3 till 4.4.4.4. 

 Revisions-insugningsöppningen tjänar bara för serviceändamål, för att testa alarm för ASD 535. 

 Revisions-insugningsöppningen ska i normalfallet (inte service) förslutas med tejp eller om det finns med "re-

visions-clips". 

 Samtliga idrifttagningsarbeten på luftflödesövervakningen (Grund-reset) ska utföras med stängd revisions-

insugningsöppning. 
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4.4.4.7 Höglager 

Enligt gällande riktlinjer (t.ex. DIN VDE 0833-2) måste höglager övervakas med brandvarnare på flera nivåer. Detta gäller ock-

så vid användning av ASD 535 i stället för punktgivare. samplingshål ska sättas på olika nivåer, Bild 11. Vid utformningen av 

U-formade insugningsledningar ska man undvika en anordning med insugningsgrenar på samma höjd (sidan om varandra). 

Beroende på gällande riktlinjer är under omständigheter en extra takövervakning nödvändig. Då har den angivna maxhöjden 

för röksensor som anges i DIN VDE 0833-2, ingen giltighet. I nedanstående avbildning visas exempel hur en placering av in-

sugningsledningen med ASD 535 i höglager kan göras. För horisontell ingränsning av detektorområden (12 m) sätter man un-

der omständigheter in detektorboxar REK (se också kap. 11.3). 

Viktigt: Det är viktigt att beakta de nationella riktlinjerna (t.ex. DIN VDE 0833-2 för Tyskland resp. VKF för Schweiz). 
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Bild 11  Exempel på utläggning av insugningsledningen i höglager 

Höglager kan både projekteras med beräkningsprogrammet "ASD PipeFlow", eller med de systemgränser som finns i kap. 

4.4.4.3 (A11 till C32 resp. W01 till W48). Vid projektering med avvikande symmetri, som visas i Bild 11, B) måste man ovillkor-

ligen använda beräkningsprogrammet "ASD PipeFlow". 
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Principiellt gäller de respektive gränsvärdena från beräkningsprogrammet "ASD PipeFlow", resp. gränsvärdena som finns en-

ligt systemgränserna i kap. 4.4.4.3 (A11 till C32 resp. W01 till W48). De kompletterande gränsvärden som finns i nedanståen-

de tabell ska också beaktas och följas: 

Höjd över golvet nivå 1 max 6 m 

avstånd mellan nivåerna max 6 m 

lodrätt avstånd mellan insugningsgrenarna max 6 m 

För alla andra värden gäller uppgifterna från beräkningsprogrammet "ASD PipeFlow" resp. tabellerna i kap. 4.4.4.3  4.4.4.4. 

Insugningsledningen ska anbringas så att samplingshål suger in luft från "gången" (matningssidan av höglagret). 

 

Upplysning 
De ovan visade exemplen gäller vid användning av ASD 535. Avvikelser i utläggningen av insugningsledningen 

kan hämtas från respektive nationella riktlinjer. 

 

 

4.5 Enhetsövervakning 

4.5.1 Användningar Enhetsövervakning 

Enhetsövervakningar med ASD 535 är kompletterande övervakning till en rumsövervakning. Vid enhetsövervakning övervakas 

ett objekt direkt (maskin, apparat eller anordning). Följande objekt kan övervakas med ASD 535: 

 Elskåp med eller utan mekanisk fläkt; 

 Data- och datoranläggningar med eller utan ventilering; 

 Apparater och maskiner inom tillverkningsindustrin; 

 Sändaranläggningar / överföringsanläggningar; 

 Undertrycksrum inom kemisk industri (luftåterföring), bara efter konsultation med tillverkaren. 

 

 

4.5.2 Grundregler för enhetsövervakningen 

 

Upplysning 
För enhetsövervakningen gäller följande grundregler: 

 Enhetsövervakningar med ASD 535 är kompletterande övervakning till en rumsövervakning. 

 Per system får maximalt 6 apparater övervakas - t.ex. fristående skåp eller skåprader med interna skiljeväg-

gar. Allt efter nationella riktlinjer kan dessa gränsvärden ligga lägre (kontrollera med ansvariga myndigheter el-

ler hos tillverkaren). 

 En symmetri måste inte föreligga för enhetsövervakningen. 

 Projekteringen måste ovillkorligen utföras med beräkningsprogrammet "ASD PipeFlow". 

 I motsats till rumsövervakningen, där enskilda samplingshål används, används i enhetsövervakningen insug-

ningsanordningar med flera samplingshål. 

 Per system får maximalt 6 insugningsanordningar användas. 

 Insugningsanordningarna definieras som små "I"- "U"- "T"- "H"-formade rörnät med 2 till 4 samplingshål eller 

som tratt. 

 Insugningsanordningarna anordnas vid objektet så att de matas med utströmmande luft (ventilationsöppning, -

galler). 

 Vid objekt med kraftigt luftflöde (kraftig ventilering) kan man för optimal upptagning av röken förse samplings-

hål med trattar. 

 Systemen ska utformas så, att felalarm undviks. 
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4.5.3 Utläggning av insugningsledningen vid enhetsövervakning 

 

ASD 535
Dator 
(sett bakifrån)

Insugsanordning 
med samplingshål

Insugsanordning med 
samplingshål

Ventilationsöppning 

Ventilationsöppning 

Flexibel 
insugs-
förgrening

Flexibel 
insugsförgrening

Insugs-
förgrening 
stel eller 
flexibel

Tilledning/
huvudledning i hålgolv

Tilledning/
huvudledning

Tilledning/
huvudledning

Insug med 
samplingshål 
i locket

Rördragning genom hålgolv

Direktmontering på ventilerade rackskåp Direktmontering på el-skåp utan ventilation

Rördragning från vägg eller tak

Insugsanordning 
med 
samplingshål

Ventilationsöppning

ASD 535 ASD 535

  

Bild 12  Utläggning av enhetsövervakning (exempel) 

 

 

4.5.4 Systemgränser för enhetsövervakning 

Följande gränsvärden ska följas vid utläggningen av insugningsledningen (per röringång / rökgivare): 

Maximalt antal insugningsanordningar 1 – 6 

Maximalt antal övervakningsbara apparater/skåp 

(nationella riktlinjer ska man beakta) 

1 – 5 

(– 6) 

Mest avlägsna insugningsställe 60 m 

Minimal längd på insugningsledningen 1 m 

Maximal längd på insugningsledningen (totalt) 80 m 

Rör-  stamledning (inre/yttre) 20 / 25 mm 

Minimal rör-  flexibel insugningsgren (inre/yttre) 16 / 21 mm 

Maximal längd per flexibel insugningsgren 3 m 

Antal samplingshål per insugningsanordning 2 – 4 

Minimalt antal samplingshål 4 

Maximalt antal samplingshål (totalt) 24 

 

Upplysning 
Värdena i ovanstående tabell måste ovillkorligen hållas. Andra värden får bara användas efter konsultation med 

tillverkaren. 
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4.5.4.1 Insugningsanordningar och samplingshål i enhetsövervakningen 

Storlek och antal samplingshål i en insugningsanordning bestäms av storleken på ventilationsöppningar på objektet. Följande 

riktvärden gäller: 

Storlek på ventilationsöppning 

(Längd x Bredd i cm) 

Form på 

insugningsanordningen 

Antal 

samplingshål 

Håldiameter 

(mm) 

< 20  x  < 15 "I"-Form 2 

enligt beräkningsprogrammet "ASD 

PipeFlow" 

< 30  x  < 15 "I"-Form 3 

< 40  x  < 15 "I"- eller "T"-Form 4 

< 80  x  < 20 "T"-Form 4 

< 40  x  < 40 "U"-Form 4 

> 40  x  > 40 "H"-Form 4 

 

Upplysning 
 Insugningsanordningarna och dess samplingshål ska placeras direkt i objektets luftflöde. 

 Samplingshål ska riktas mot den utströmmande luften. 

 Vid objekt med kraftigt luftflöde (kraftig ventilering) kan man för optimal upptagning av röken förse samplings-

hål med trattar. 

 En symmetri måste inte föreligga för insugningsanordningen. 

 

Elskåp-övervakning 

(enligt Bild 12) 

Form på 

insugningsledningen 

Antal 

samplingshål 

Håldiameter 

från ASD (Antal x mm) 

med interna skiljeväggar "I"-Form 12 (2 per skåp) enligt beräkningsprogrammet "ASD 

PipeFlow" utan interna skiljeväggar "I"-Form 24 (2 per skåp) 

 

 

4.6 2-detektorberoende 

Vid ett 2-detektorberoende ska system med 2 röksensorer, alltså ASD 535-2 eller ASD 535-4 användas. Utläggningen av in-

sugningslednings-samplingsrör kan då göras enligt Bild 13 dubbelt eller enkelt. Vid övervakning med bara ett rörnät ska man 

göra en sammanfogning av röringång I och II innan ingången till detektorlådan. De båda röksensorerna i ASD 535 måste ut-

värderas oberoende av varandra (se också kap. 6.6.4.1).  

Observera: Vid övervakningen av släckningsområden behövs en dubbel utläggning av insugningslednings-samplingsrör 

och de nationella riktlinjerna ska beaktas.  

ASD
535-2 /-4

Samplingsrör I

I

II

Samplingsrör IIDubbelt samplingsrör Enkelt samplingsrör, sammanfogat

ASD
535-2 /-4

Samplingsrör I

I

II

  

Bild 13  2-detektorberoende 

 

 

4.7 Luftåterföring 

I användningar där samplingshål och detektorlådan befinner sig i olika klimatzoner, är en återföring av den insugna luften till 

samplingshål klimatzon nödvändig. För beräkning av insugningsledningen måste ovillkorligen beräkningsprogrammet "ASD 

PipeFlow" användas. Den maximala längden på rörledningen för luftåterföring vara maximalt 20 m från detektorlådan. 

ASD 535

Klimatzon A Klimatzon B

Luftretur
Samplingshål Lock

Samplingsrör I

Samplingsrör II

Öppen rörände
max. 20 m

  

Bild 14  Luftåterföring vid olika klimatzoner 
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4.8 Inställningar 

Beroende på projekteringsförfarande - med eller utan beräkningsprogrammet "ASD PipeFlow" – är följande inställningsförlopp 

nödvändigt: 

Ja

Ja

Nej

Nej

projektspecifikt val 
av systemgräns 
enl. kap. 4.4.4.3

Val av 
motsvarande 

läge för brytare 
A11 C32 till  i ASD

Val av 
motsvarande 

läge för brytare 
W01 W48 till  i ASD

Luftövervakning
enligt EN 54-20

Skapa projekt i 
“ASD PipeFlow”

och beräkna


Resultat enligt  EN 54-20

Inmatning av resultat i
konfigureringsprogram

“ASD Config”

Val av läge för brytare 
 eller  X01, X02 X03

i ASD, för lagring 
av resultaten

Använda
“ASD PipeFlow”

EasyConfig

 

Bild 15  Processförlopp för projektrelaterad programmering och inställning 

 

 

Varning 
Brytarställningarna W01 till W48 får bara användas efter konsultation med tillverkaren. De där i inlagda värdena 

rörande luftflödesövervakning är inte kontrollerade enligt EN. 

Beskrivningen av de fördefinierade platserna och manöverstrukturen visas i kap. 4.4.4.3, 4.4.4.4, 7.2.1 och 8.3. 

Beroende på användning av ASD 535 kan det förekomma att anpassningar av luftflödesövervakningen måste göras med kon-

figurationsprogrammet "ASD Config". Dessa anpassningar omfattar oftast storleken på övervakningsfönstret (rör-

brott/tillstoppning) och fördröjningstiden Störning (tid tills en störning rapporteras vid överskridande av övervakningsfönstret). 

Följande anvisningar ska då beaktas och följas: 

 

Varning 
 Ökning av LS-Ü värdena – > ±20 % / > 300 s – betyder att man lämnar normen EN 54-20 och får bara göras 

efter konsultation med tillverkaren. 

  Fönsterstorleken ±20 % ska i princip inte underskridas. Mindre fönsterstorlek får bara ställas in, när samti-

digt fördröjningstiden för luftflödesövervakningen ökas till minst 10 min. Genom den höga känsligheten på luft-

flödesövervakningen vid fönsterstorlekar under ±20 %, vid samtidig fördröjningstid på ≤ 300 s, ökar risken för 

fellarm genom störning i luftflödesövervakningen. 

 

 

Upplysning 
 I användningar med hög luftturbulens kan eventuellt en ökning av fördröjningstiden och en ökning av fönster-

storleken över ±20 % behövas. Viktigt: Detta betyder att man lämnar normen EN 54-20 och får bara göras ef-

ter konsultation med tillverkaren. 

 Förändringen av konfigurationen "Luftström-tillstoppning-rörbrott Till/Från" betyder användning under 

speciella villkor och får bara göras efter konsultation med tillverkaren. 
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4.9 Elektrisk installation 

4.9.1 Krav på installationskabeln 

Tilledningen från brandlarmcentralen till detektorlådan bestäms genom använd linje- resp. brandlarmscentral-teknologi. 

Principiellt används kabel med partrådar. Vid 4- och flertrådskablar ska man använda kablar med partrådar eller fyrtrådar. 

Parallelldragning av matningsspänning och linje i en kabel är tillåtet. 

För spänningsmatningen till ASD 535 ska ett separat trådpar användas. 

Den elektriska installationen görs i regel med vanlig installationskabel. Beroende på användningsland kräver myndigheter i 

vissa fall brandlarmskabel. Man ska därför från fall till fall fråga myndigheterna om krav på kabeltypen. 

Installationskablen måste ha en minimidiameter på 0,8 mm (0,5 mm²). För exakt fastläggning av den maximala kabelläng-

den resp. erforderlig kabelarea ska beräkning enligt kap. 4.9.2 genomföras. 

 

Fara 
Av säkerhetsskäl (EN 54) ska fram- och återledning av slingledningsteknologier separata kablar användas. 

Dessutom ska man beakta uppgifter från tillverkaren angående maximal kabellängd, kabeltyp, avskärmning, osv. 

vid använd slingledningsteknologi. 

För åtskiljning och installationstyp gäller också de nationella riktlinjerna och föreskrifterna. 

 

 

Fara 
De elektriska installationerna för ASD 535 kan i normalfall utföras oskärmat. En installation med avskärmning är 

nödvändig överallt där man kan förvänta sig magnetiska störningar. I följande omgivningar kan man förvänta sig 

störningar och där ska man utföra installation med avskärmning: 

Inom och runt sändar- och radioanläggningar. I områden med hög- och lågspänningsanläggningar med hög ener-

gi. I områden med magnetisk fältstyrka över 10 V/m. I kabelkanaler och stigarschakt tillsammans med energikab-

lar. i områden med apparater och anordningar med hög energi (transformatoranläggningar, kraftverk, järnvägar, 

röntgenanläggningar, osv.). Utanpå byggnader. 

Om man använder skärmad kabel ska skärmen kopplas till en extra anordnad stödplint i ASD 535. Kabelskärmen 

får inte kopplas till minus- eller j Ground-plinten i AMB 35. 
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4.9.2 Bestämning av ledningsarean 

 

Fara 
Bestämning av ledningsarean måste i varje fall utföras och protokolleras. För klena ledningsareor 

kan leda till felfunktioner på den aspirerande rökdetektorn. 

 

 

Upplysning 
För bestämning av nödvändig ledningsarea ska man ta hänsyn till ASD 535-strömförbrukning samt gränsdata för 

använd linje- resp. brandlarmscentral-teknologi. 

I regel räcker ledningsarean för ASD-matningen också för linjen. Det är dock ändå meningsfullt att genomföra be-

räkningen för minimal linje-area med gränsdata specifikt för brandlarmcentralen (strömförbrukning, spänningsfall). 

Anslutningsplintarna i ASD 535 är avsedda för maximalt 2,5 mm². För att leda matningsledningen vidare till nästa 

ASD måste man under omständigheter anordna ytterligare fördelar- och stödplintar. 

Strömbehovet för de förbrukare som drivs med open-collector-utgångar, måste också tas med i strömberäkning-

en. 

För att säkerställa en felfri funktion av ASD 535, måste ledningsarean dimensioneras så, att i sluten av den elektriska installa-

tionen - alltså vid ASD 535 - finns den maximalt erforderliga strömförbrukningen till förfogande. 

För bestämning av ledningsarean är därför den högsta möjliga strömförbrukningen för ASD 535 i normaldrift, avgörande (efter 

tillkopplingen). På grund av den tekniska konstruktionen har ASD 535 den högsta strömförbrukningen vid minimal matnings-

spänning, alltså vid 10,5 VDC. 

Nedanstående visas de avgörande värdena för ledningsarean för ASD 535 (mätt vid högsta fläktvarvtal): 

 Minimal tråddiameter: 0,8 mm (0,5 mm²) 

 12 V-DC-drift 24 V-DC-drift 

 Maximal strömförbrukning vid: 10,5 V-DC 18 V-DC 

- ASD 535-1, ASD i alarm (Al I) 660 mA 390 mA 

- ASD 535-2, ASD i alarm (Al I + Al II) 745 mA 450 mA 

- ASD 535-3, ASD i alarm (Al I) 695 mA 405 mA 

- ASD 535-4, ASD i alarm (Al I + Al II) 820 mA 490 mA 

- extra med RIM 35 (vid 2 RIM 35 = x 2) 15 mA 10 mA 

- extra med XLM 35 eller SLM 35 20 mA 10 mA 

- extra med MCM 35 25 mA 15 mA 

- extra med SIM 35 20 mA 10 mA 

 Maximalt tillåtet spänningsfall i installationen: 1,5 V-DC 6 V-DC 

 

Beräkning: A = 
I x L x 2 I = Strömförbrukning (i A) L = Enkel ledningslängd (i m) 

 x U 2 = Faktor för återledning  = Ledningsförmåga Cu (57) 

      U = Spänningsfall (i V) 

 

Exempel 1, ASD 535-4, ledningslängd 100 m, 12 V-DC-drift: 

Beräkning: A = 
0,820 x 100 x 2 

= 1,91 mm²   2,0 mm² 
57 x 1,5 

 

Exempel 2, ASD 535-4 med XLM 35, ledningslängd 300 m, 24 V-DC-drift: 

Beräkning: A = 
0,5 x 300 x 2 

= 0,87 mm²   1,0 mm² 
57 x 6 
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4.10 Begränsningar 

 

Upplysning 
För användning av ASD gäller följande begränsningar. Avvikande lösningar bör samrådas med tillverkaren. 

 

Allmänt och rumsövervakning: 

 Samplingshål till bägge rörnäten och detektorlådan måste befinna sig i samma klimatzon (tryck- och tempera-

turzon) (ev. återföring av den insugna luften i annan klimatzon). Tryckskillnader mellan detektorlåda och in-

sugningsledning (samplingshål) är inte tillåtet. 

 Måste insugningsledningarna med rumsvarm luft dras genom områden där temperaturen kan sjunka under 

4°C, ska rördelarna i detta område förläggas speciellt (ev. isolerar man insugningsledningen enligt uppgifter 

från tillverkaren). 

 Användning i rum med hög dammhalt och/eller hög luftfuktighet behöver tillsatsdelar, enligt anvisning från till-

verkaren, som t.ex.: Filterlåda/filterenhet, dammfälla, vattenavskiljare eller manuell kran för sporadisk rengö-

ring av insugningsledningen med tryckluft (se också kap. 11). 

 De angivna maximala rörlängderna får inte överskridas. 

 Per aspirerande rökdetektor får bara flera rum övervakas om det är tillåtet enligt respektive riktlinje 

(t.ex. DIN VDE 0833-2 i Tyskland, VKF i Schweiz). 

 Med de båda samplingsrören I och II får olika områden övervakas, men bara om dessa ligger i samma klimat-

zon. Här ska man följa respektive riktlinjer (t.ex. DIN VDE 0833-2 i Tyskland, VKF i Schweiz). 

 Vid rumsövervakningar högre än 16 m måste man på plats diskutera situationen med tillverkaren, försäkrings-

bolaget och ev. med brandkåren (i vissa fall kan större eller högre övervakningsområden vara möjliga). 

 Samplingshålen måste i nödfall vara tillgängliga för rengöringen (ev. rengöring från detektorlådan med trycklift, 

eller under °C med kvävgas). 

 Fläkten har en bullernivå (ev. monterar man detektorlådan i ett ljudisolerat skåp – t.ex. ljuddämparlåda ASD – 

eller i ett sidorum. Se kap. 5.4). 

 I områden med kraftiga temperaturvariationer på både samplingsledningen och på detektorlådan på mer än 

20°C, måste under omständigheter speciella inställningar göras (större luftflödesfönster, längre fördröjningstid 

osv.). 

 I rum med höga omgivningstemperaturer > 50 °C och/eller en luftfuktighet > 80 % rel., använder man ev. kyl-

sträckor i samplingsledningen. 

 För uppbyggnad av anläggningen får bara användas material som är godkänt och upplistat av tillverkaren 

(detta är en beståndsdel av apparatgodkännandet enligt EN 54-20). Annat material får bara användas när det 

finns ett skriftligt godkännande från tillverkaren. 

 Övervakning i EX-zoner får bara utföras efter konsultation med tillverkaren, då man använder speciella tillbe-

hörsdelar (detonationssäkringar). Då får bara samplingsröret dras genom Ex-zonen. Detektorlådan ska instal-

leras utanför Ex-zonen i säkert område. En återföring av liften till Ex-zonen (det övervakade rummet) måste 

ovillkorligen ske. Tillsatsdelarna monteras utanför Ex-zonen. 

 Den miljöpåverkan som uppförs i kap. 4.11 ska beaktas. 

 

Enhetsövervakning (komplettering): 

 Per system får maximalt 6 apparater övervakas - t.ex. fristående skåp eller skåprader med interna skiljeväg-

gar. Allt efter nationella riktlinjer kan dessa gränsvärden ligga lägre (kontrollera med ansvariga myndigheter el-

ler hos tillverkaren). 

 Per system får maximalt 6 samplingsanordningar användas. 
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4.11 Miljöpåverkan 

 

Fara 
ASD 535 kan på grund av de genomförda testerna användas i ett miljöområde, som ligger inom typgodkännandet. 

Dessutom måste omgivningsvillkoren enligt kap. 13 följas. Följer man inte dessa kan funktionen för ASD påver-

kas.  

 

 

Upplysning 
För applikationer i specialanvändningar, t.ex. i arktiskt eller tropiskt klimat, på fartyg, i omgivning med hög magne-

tisk störnivå, vid hög chockbelastning, etc. kan man konsultera tillverkaren av ASD 535 angående erfarenheter 

och speciella användningsriktlinjer. 

 

Följande miljötester uppfyller den aspirerande rökdetektorn ASD 535: 

 EN 54-20 

Enkeltest Abs. Referens 

Repeterbarhet 6.2 EN 54-20 

Exemplarspridning 6.3 EN 54-20 

Variationer i matningsparametrar 6.4 EN 54-20 

Torr värme (i drift) 6.5 EN 54-20 

Kyla (i drift), utvidgat till -30 °C 6.6 EN 54-20 

Fuktig värme, konstant (i drift) 6.7 EN 54-20 

Fuktig värme, konstant (varaktig test) 6.8 EN 54-20 

SO2-korrosion (varaktig test) 6.9 EN 54-20 

Stöt (varaktig test) 6.10 EN 54-20 

Slag (i drift) 6.11 EN 54-20 

Vibrationer (i drift) 6.12 EN 54-20 

Vibrationer (varaktig test) 6.13 EN 54-20 

Elektromagnetisk kompatibilitet, störningstester 6.14 EN 54-20 

Brandkänslighet 6.15 EN 54-20, Klass A, B, C 

 

 CE riktlinjer: 

Kontroll Referens 

Elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EWG (EMV) 

EU-byggmaterialdirektiv - CPD 89/106/EWG 

 

 Andra tester och riktlinjer: Fråga hos tillverkaren om aktuellt läge 

FM Referens 

FM Approval Standard for Smoke Actuated Detectors for Automatic 

Alarm Signaling 

3230-3250 

National Fire Alarm Code NFPA 72 
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5 Montage 

5.1 Montage-riktlinjer 

 

Upplysning 
Material och produkter; För framställninga v en anläggning får bara följande upplistade material användas, som 

är levererat resp. godkänt av tillverkaren: 

 Detektorlådor, rökgivare, tillsatsmoduler; 

 Rörmaterial och passningar för insugningsledningen, tillbehörsmaterial, fastsättningsklämmor (enligt 

T 131 194). 

Annat material motsvarar inte tillståndet enligt EN 54-20 och får bara användas efter skriftligt tillstånd från tillver-
karen. 

Installationsmaterial, som kabel, mellanfördelare och fastsättningsmaterial levereras i regel av kunden. 

Verktyg för hantering av detektorlådan; För montage och installation behövs nedanstående verktyg (sorterat 

efter användning i detta dokument): 

 Att öppna detektorlådan Spårskruvmejsel nr. 5 (8 mm) 

 Att ta bort rörproppar Spårskruvmejsel nr. 2 (4 mm) 

 Att fästa detektorlådan Torxskruvmejsel T20 

 Modulhållare för tillsatsmoduler Torxskruvmejsel T15 

 Anslutningsplintar Spårskruvmejsel nr. 1 (3,5 mm) 

 Utbyte av monterade kretskort  AMB, ACB, BCB Torxskruvmejsel T10 

 Byte insugningsfläktenhet Torxskruvmejsel T15 

 

 

5.2 Måttbild / Borrplan detektorlåda 

Position 
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Bild 16  Måttbild, Borrplan detektorlåda 
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5.3 Material för sugledningen 

 

Upplysning 
Rörmaterial och passningar måste vara klassade som Klass 1131 enligt norm EN 61386-1. Materialet upplistat i 

dokument T 131 194 motsvarar denna norm och är en del av apparattillståndet enligt EN 54-20 för ASD 535. 

Annat material motsvarar inte tillståndet enligt EN 54-20 och får bara användas efter skriftligt tillstånd från tillver-

karen och om det uppfyller följande förutsättningar: 

 Kompressionsmotstånd = minst 125 N (EN 61386-1) 

 Stöthållfasthet  = minst 0,5 kg, fallhöjd från 100 mm (EN 61386-1) 

 Temperaturområde = minst -15 °C till +60 °C (EN 61386-1) 

 Rörinnerdiameter  = 19 till 22 mm 

 Böjningsradie böjar = minst 30 mm. 

Rörmaterialet finns i olika plaster och metaller. De enskilda plastrördelarna limmas oftast. Det flexibla rörmaterialet till enhets-

övervakningen är stickbart. Metallrören förbinds med presspassningar. 

De stela plaströren är formbara genom uppvärmning. Rören kan målas i en annan färg, men man måste se upp se att den 

kemiska sammansättningen i färgen inte påverkar rören. 

Följande material finns att tillgå: 

Material Anslutning 

PVC (Polyvinylklorid, halogenhaltig) limmas 

ABS (Akrylnitril-Brutadien-Styrol, halogenfri) limmas 

PA (Polyamid, halogenfri) Stickförbindelse 

Koppar Presspassning 

Rostfritt stål Presspassning 

 

Upplysning 
De båda limbara materialen – PVC och ABS – får inte kombineras, eftersom de kräver olika typ av lim. 

Övergångar från PVC eller ABS till PA-material (flexibla rördelar) är möjligt med speciella kläm-skruv-

förbindelsestycken. 

 

 

Fara (se också kap. 9.5.1) 
Materialet – PVC – utvecklar vid förbränning och felaktig avfallshantering korrosiva och giftiga gaser. Användning 

av PVC-material ska därför begränsas till de ställen där anläggningsägaren uttryckligen godkänner det. I använd-

ningar för halogenfria plaster föreskrivs, måste man lägga insugningsledningen av ABS- eller PA-material. Natio-

nella riktlinjer och föreskrifter ska beaktas. 

Lim och rengöringsmedel som används i samband med PVC- och ABS-material, innehåller lösningsmedel och är 

brandfarliga. Därför måste man ovillkorligen beakta säkerhetsanvisningar och uppgifter från tillverkaren vid arbe-

tet. 

 

Det material som finns till ASD 535 insugningsledning (rör, passningar, osv.) finns i ett separat dokument; T 131 194. 
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5.4 Montage detektorlåda 

 

Varning 
 Montagearbeten på detektorlådan ska i första hand göras utan monterade röksensorer. 

 Röksensorerna ska alltid först sättas in i detektorlådan vid idrifttagningen av ASD 535 (se kap. 6.3). 

 Beroende på omständigheterna - t.ex. vid lång tid mellan montage och idrifttagningen eller vid extremt dammig 

omgivning (byggfasen) - ska kapslingslocket åter stängas fram till idrifttagningen. 

 Montage av detektorlådan i korrosiv omgivning (enligt Australien Standard AS 1603.8) är inte tillåtet. 

Detektorlådan ska alltid monteras i rummet som övervaks. Om detta inte är möjligt, måste man se till att detektorlådan befinner 

sig i ett rum med samma lufttryck eller vid klimatiserade rum, har samma samma klimat- och tryckzon. I användningar där in-

sugningsledning och detektorlåda monteras i olika klimatzoner, är en återföring av insugningsledningen till övervakningsområ-

det nödvändig. Återföringen kan adapteras efter att man tagit bort luftutlopps-propparna på ASD 535-kapslingen. Se också i 

kap. 4.6, 5.4.2 och 5.4.3. Den maximala längden på återföringen får inte överskrida 20 m. 

I områden med kraftiga temperaturvariationer på både insugningsledningen och på detektorlådan på mer än 20°C, måste un-

der omständigheter speciella inställningar göras (större luftflödesfönster, längre fördröjningstid osv.). Detta gäller också tempe-

raturskillnader på mer än 20°C mellan insugningsledning och detektorlåda. 

Som placeringsplats ska man välja en lätt tillgänglig plats, så att man kan arbeta vid detektorlådan utan hjälpmedel (stege, 

plattform). Den ideala montagehöjden för detektorlådan är ca. 1,6 m över golvet, ätt till överkanten på detektorlådan. 

På insugningsledningens inloppssida ska man hålla ett avstånd på 20 cm till fasta delar på byggnaden, t.ex. väggar, för för-

skjuten montering av kapslingslocket, för idrifttagning och underhåll (se också Bild 16). På ingångssidan för anslutningskabeln 

är 10 cm avstånd tillräckligt. 

Vid placeringen av detektorlådan ska man tänka på att ljud från fläkten i vassa fall kan uppfattas som störande. Om det inte 

finns någon lämplig plats för detektorlådan, kan det behövas ett ljudisolerat skåp för inbyggnaden (t.ex. ljuddämparlåda ASD). 

Om en luftåterföring till samma klimatzon är nödvändig för insugningsledningarna, så kan detta göras med ett rörstycke från 

det ljudisolerade skåpet. Monteringen av rörstycket från det ljudisolerade skåpet (övergången) ska göras fackmannamässigt. 

Vid användning av ljuddämparlåda ASD görs denna övergång med kabelförskruvning M32. Ytterligare uppgifter om ljuddäm-

parlåda ASD kan man få från tillverkaren. 
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5.4.1 Öppna och stänga detektorlådan 

 

Varning om att öppna och stänga detektorlådan 
 För att öppna detektorlådan använder man en spårskruvmejsel nr. 5 (8 mm). Mindre spårskruvmejsel kan 

orsaka materialskador på vrid-snabblåset. 

 För att öppna vrid-snabblåset ska man med trycka med skruvmejseln kraftigt i riktning mot botten och sam-

tidigt vrida 90°. Slitsens läge visar tillståndet för låset (se också Bild 17): 

 ca. 45° lutning mot detektorlådans hörn = stängt; 

 ca. 45° lutning mot detektorlådans kant = öppet. 

Vrid-snabblåsen måste haka in i respektive läge. 

 Kapslingslocket (manöverenhet) är förbundet med en flatbandkabel till Main Board. Se till att denna inte 

skadas då man tar bort locket. 

 

stängd stängd

stängd stängd

öppen öppen

öppen öppen

öppna / stänga

AA

A A

X/Y = 2±  mm
U = 5±  mm

X
U

Y

fästa

1.
2.

trycka
vrida

  

Bild 17  Öppna, stänga och fästa detektorlådan 

Då man öppnat detektorlådan finns fyra fästhål tillgängliga. För att underlätta hanteringen vid montagearbeten, kan hela 

kapslingslocket till detektorlådan (inkl. manöverenheten) tas bort från apparaten. Då drar man ut den 10-poliga flatbandska-

beln från Main Board AMB 35. 

Fastsättningen av detektorlådan görs med de fyra medlevererade torx-träskruvarna Ø 4,5 x 35 mm och de 4 U-brickorna Ø 

4,3/12 x 1 mm, "A". För att föra in och dra fast skruvarna ska en Torx-skruvmejsel T20 användas. 

Placeringen av fästhålen framgår av måttbilden Bild 16. För fastsättning på mur ska de medlevererade pluggarna S6 använ-

das. 

 

Upplysning 
Vid montage av flera ASD 535 sidan om varandra ska man se till att man borrar exakt för fästhålen. Apparaten 

kan justeras maximalt ±2 mm uppåt och nedåt. I vridningsriktningen är en korrektur ±5 mm möjlig. 
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5.4.2 Montagelägen för detektorlådan 

Montaget av detektorlådan kan göras i X-, Y- eller Z-led. På grund av texten på displayerna ska man dock eftersträva montage 

i Y-led (på höjden, manöverenhet uppe). Insugningsledningarna förs då in underifrån till detektorlådan. Detta underlättar rör-

dragningen till tillbehörsdelar som filterlåda/filterenhet och vattenavskiljare, som av fysikaliska skäl alltid ska sitta under ASD-

detektorlådan. Kan man inte undvika en indragning av insugningsledningarna uppifrån till detektorlådan, kan denna monteras 

vriden 180° (manöverenhet nere). För att texten på manöverenheten inte ska stå uppochned, ska man vända på textremsorna 

på manöverenheten (se också kap. 5.4.4). 

Utformningen av rörnäten till röksensorerna är bestämt och kännetecknas av märkningen (flänsar) vid respektive röringång (I 

resp. II). För att förhindra att smuts tränger in i detektorlådan vid leveransen, är denna försedd med rörproppar (ingång rörnät I 

och II). Dessutom är alla kabelförskruvningar stängda. Beroende på utförande ska rörpropparna på ingång I (ASD 535-1 och -

3) och rörpropparna på ingång II tas bort (ASD 535-2 och -4). Vid ASD 535-1 och -3 med bara ett rörnät, måste rörpropparna 

på ingång II vara kvar. Om det finns en återföring på insugningsledningen i det övervakade området, kan denna i stället för 

luftutgångens rörproppar, anslutas direkt till detektorlådan. 
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Bild 18  Montageläge och rörinföringar till detektorlådan 

 

 

Varning om rörinföringarna 
 Införingsöppningarna i detektorlådan är så utformade att insugningsledningen direkt kan stickas på (koniska 

öppningar). Fastlimning av insugningsledningen ska bara ske i undantagsvis - efter konsultation med tillverka-

ren. 

 Vid ASD 535-1 och ASD 535-3 måste rörpropparna i ingång II vara kvar. 

  Luftutgångens rörproppar (med öppningar) får bara vara monterade i luftutgångens öppning. 

 Rörpropparna får inte limmas fast i ASD-kapslingen (stickförbindelse). 
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5.4.3 Att ta bort luftutgångens rörproppar 

Klingan på en spårskruvmejsel nr. 2 (4 mm) först in i 

ursparingen på sidan av luftutgångens rörpropp. Med 

en lätt hävningsrörelse i riktning mot ASD-kapslingen, 

kan rörproppen lossas. 

skruva försiktigt i pilens 
riktning

Urtag för skruvmejsel  

Bild 19  Att ta bort luftutgångens rörproppar 

 

5.4.4 Vända på textremsorna 

För att vrida på textremsorna öppnar man detektorlå-

dan och tar helt bort locket från apparaten (lossa flat-

bandskabeln). 

Beroende på apparatutförande finns olika antal tryckta 

textremsor i manöverenheten. 

 ASD 535-1 = 1 x "A" 

 ASD 535-2 = 1 x "A" 

 ASD 535-3 = 1 x "A" och 1 x "B" 

 ASD 535-4 = 1 x "A" och 2 x "B" 

Textremsorna kan dras ut ur sina hållare på manöver-

enheten och efter vändning åter skjutas in i respektive 

hållare. 

Vy mot locket, inifrån

 BCB 35 / ACB 35
(gez. ACB 35)
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Bild 20  Vända på textremsorna 
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5.5 Montage insugningsledning 

5.5.1 Allmänt 

Montage och installation finns beskrivet i kapitel "Projektering" i denna dokument. Avvikelse i förläggningen av insugningsled-

ningen och samplingshål - också utanför gränserna beräknade med "ASD PipeFlow" - får bara göras efter överenskommelse 

med tillverkaren. 

Insugningsledningen kan allt efter kraven utföras med hård-PVC- eller med halogenfritt ABS-material. I specialanvändningar – 

som till exempel extremt korrosiv omgivning – kan man också använda andra rörmaterial om man följer uppgifterna i kap 5.3. 

 

Varning om installation/modifikation på insugningsledningen 

 Effekten på systemet beror på insugningsledningen. Vissa förlängningar eller ändringar på installationen kan för-

orsaka funktionsstörningar . Verkan av sådana förändringar ska kontrolleras. Kapitel 4 (Projektering) måste man 

under alla förhållande ta hänsyn till. Beräkningsprogram "ASD PipeFlow"finns tillgängligt hos tillverkaren. 

 

 

5.5.2 Montage med PVC-rör och -passningar 

I regel, då inte anläggningsägaren inte kräver en halogenfri installation, kan man installera med hård-PVC-rör. Vid installation 

med PVC-rörmaterial limmas de enskilda rördelarna samman med ett speciellt PVC-lim (t.ex. Tangit för PVC). Man ska då föl-

ja limtillverkarens anvisningar. Limytorna ska innan befrias från damm- och fettrester (använd inte tygtrasor). Vid mycket smut-

siga rördelar kan man vid behov använda rengöringsmedel som tillverkaren anger. 

 

Fara 
Lim och rengöringsmedel som används i samband med PVC-material innehåller lösningsmedel och är brandfar-

ligt. Därför är det viktigt att man innan arbetet läser säkerhetsanvisningarna från limtillverkaren. 

 

 

Upplysning 
De båda limbara materialen – ABS och PVC – får inte kombineras, eftersom de kräver olika sorters lim. 

 

 

5.5.3 Montage med ABS-rör och passningar 

Vid behov kan insugningsanordningen förläggas med halogenfritt ABS-material. Vid installation med ABS-rörmaterial limmas 

de enskilda rördelarna samman med ett speciellt lim (t.ex. Tangit för ABS). Man ska då följa limtillverkarens anvisningar. Lim-

ytorna ska innan befrias från damm- och fettrester (använd inte tygtrasor). Vid mycket smutsiga rördelar kan man vid behov 

använda rengöringsmedel som tillverkaren anger. 

 

Fara 
Lim och rengöringsmedel som används i samband med ABS-material, innehåller lösningsmedel och är brandfar-

ligt. Därför är det viktigt att man innan arbetet läser säkerhetsanvisningarna från limtillverkaren. 

 

 

Upplysning 
De båda limbara materialen – ABS och PVC – får inte kombineras, eftersom de kräver olika sorters lim. 
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5.5.4 Montage med metall-rör och passningar 

Metallrör (koppar, rostfritt stål) förbinds med press-passningar enligt anvisningar från tillverkaren. Då kan man från tillverkaren 

låna ett speciellt pressverktyg. 

 

 

5.5.5 Längdutvidgning 

På grund av den stora linjära längdutvidgningskoefficienten för plaster, måste man tänka på längdutvidgningen (förlängning 

och förkortning) av insugningsrören. En temperaturökning leder till en förlängning och en temperaturminskning leder till en för-

kortning av rören. Längdutvidgningen är desto viktigare att tänka på, ju större temperaturskillnaden för insugningsledningen 

mellan montagetidpunkten och den vanliga driftstemperaturen. 

Längdutvidgningen kan man beräkna enligt följande: 

Beräkning: L = L x T x α L = Längdutvidgning i mm 

   L = Längden på insugningsledningen mellan två fixerade punkter, i m. 

   T = Temperaturförändring i °C 

   α = Längdutvidgningskoefficient i mm/m°C 

     för PVC = 0,08 

     för ABS = 0,10 

Exempel; Längd på insugningsledning 20 m, förväntad temperaturförändring 10 °C, material PVC: 

Beräkning: L = 20 x 10 x 0,08 = 16 mm  

 

 

Upplysning 
Vid en raklinjig utläggning kan längdutvidgningen för hela insugningsledningens längd (110 m) inom den tillåtna 

temperaturvariationen (20 °C) vara upp till 176 mm. Därför måste man se till att insugningsledningen kan glida i 

hållarna/fästklämmorna. Innan sista hållaren/fästklämman till ändlocket måste det vara ett avstånd på 200 mm 

(0,2 m). 
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5.5.6 Montage av insugningsledningen 

 

Upplysning 
För montaget av insugningsledningen ska man 

tänka på och följa följande punkter (se också 

kap. 5.5.5): 

 Fastsättningen av insugningsledningen görs med hållare 

eller rörklämmor på ett avstånd av 1 m. 

 Rören kapas med en rörskärare till rätt mått. Då ska man 

se till att kapningen sker rätvinkligt. Eventuellt utstickande 

grader ska tas bort, Bild 21.Bild 22 

 Ändarna på de respektive rördelarna ska vinklas av med 

lämpligt verktyg, t.ex. rörbrotsch (fasett), Bild 21. 

 De enskilda rördelarna förbinds med passningar. Då an-

vänder man, beroende på använt material, limning enligt 

kap. 5.5.2 resp. 5.5.3 pressning enligt kap. 5.5.4. Rören 

skjuts in till anslag i passningarna, Bild 22. 

 Förbindelseställena måste vara absolut täta, så att ingen 

felluft tränger in. 

 Vid lodrät placering av insugningsledningen eller delar 

därav t.ex. stigarledning eller höglager), måste man se till 

att rören inte kan glida ned (fastsättning av hållare direkt 

under passningen, enligt Bild 23). 

 Insugningsledningen måste fästas så att röret kan röra sig 

i hållarna (längdutvidgning, se också kap. 5.5.5). 

 Vid avgreningar i insugningsledningen måste det vara 

minst 0,2 m mellan T-stycket och hållarna, Bild 24. 

 Vid riktningsändringar ska i första hand 90°-böjar använ-

das i stället för 90°-vinklar Bild 24 (se också kap. 4.4.2). 

 Vid inbyggt montage resp. i håltak måste man se till att rö-

ren inte kan komma i självsvängning. 

 Den exakta, definitiva dragningen av rören - speciellt vid 

inbyggt montage - ska man föra in måttangivelser i installa-

tionsritningarna. 

 

snett snitt

Tryckställen

Brygga

Faset ca. 30°

fel

riktig
 Bild 21 

Bild 21  Kapning av rören 

fel

riktig

Rör
Muff

Anslag
Rör

 

Bild 22  Sammansättning av rören 

Muff

Bride
under 
anslutning

lodrätt insugsledning

90°- båge

 

Bild 23  Lodrät insugningsledning 

ASD 535

0,2 m

0,2 m

0,2 m

0,2 m

T-stycke Lock

Bride
Bride

90°-båge
  

Bild 24  90°-böjar, förgreningsställen 
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5.5.7 Montage av enhetsövervakning 

Vid montage av enhetsövervakning (data-anläggningar, elskåp, osv.) ska i princip plaströr användas. I övrigt gäller samma rikt-

linjer som beskrivs i kapitel 5.5.6. 

Vid enhetsövervakning ska alla luftutströmningsöppningar på apparaterna övervakas. Man måste tänka på att en ASD 535 får 

utrustas med max 6 insugningsanordningar. 

Insugningsledning och detektorlåda ska om möjligt fästas direkt på det objekt som övervakas.  

 

5.5.7.1 Skruvfri fastsättning av insugningsledningen 

Vid skruvfri fastsättning av insugningsledningen (insugningsanordningen) använder man klick-rörklämmor. Detta möjliggör ett 

snabbt borttagande av insugningsanordningen eller insugningsledningen vid reparationsarbeten på de övervakade objekten. 

Klick-rörklämmorna skruvas fast på bärskenor med gängplattor. 

Bärskenorna bör om möjligt fästas rätvinkligt mot röraxeln, så att en exakt positionering av insugningsledningen (insugnings-

anordningen) kan göras. 

Fastsättningen av bärskenorna på önskad position på objektet görs med dubbelhäftande tejp, Bild 25. 

Innan man sätter fast den dubbelhäftande tejpen, ska klisterytorna rengöras med ett icke aggressivt rengöringsmedel, t.ex. 

såplut eller liknande. 

Fastsättning med kabelband i stället för dubbelhäftande tejp är också möjligt. 

 

Rackskåp Ventilationsöppning Insugsanordning

Rör Klick-rörklämma

förflytta röret i 
klick-rörklämman

Bärskena

Dubbelhäftande tejp

förflytta i bärskenan

Gängad platta M4

Detalj A
Detalj A

 

Bild 25  Skruvfri fastsättning av insugningsledningen 
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5.5.7.2 Övergång till flexibelt rör 

Övergången från stelt till flexibelt rör kan för enhetsövervakningar i princip göras med varje typ av passning. Då används de 

delar som syns i Bild 26. 

Vid en stel insugningsledning av PVC limmas vid utgången på passningen en PVC-gängring med M20-innergänga. I gäng-

ringen skruvas en snabbförslutningskoppling M20 för det flexibla röret. 

Består den stela insugningsledningen av halogenfri ABS, är förfarandet identiskt med det för PVC. I stället för PVC-

gängringen använder man en motsvarande gängring av ABS. 

Det flexibla röret kan enkelt klickas fast i snabbförslutningskopplingen - eller klickas loss för underhållsarbeten på objektet. 

 

Varning 
Kapställena vid flexibla rör måste hållas "rena", så att tätningsringen i snabbförslutningskopplingen inte skadas. 

Vid inklickningen av det flexibla röret ska man se till att röret och snabbförslutningskopplingen trycks samman väl, 

så att det inte kommer in någon felluft. 

Vid övergångar från flexibelt rör till insugningsanordningar, går man till väga enligt ovan, men i omvänd ordning. 

 

Övergång från PVC- eller ABS-anslutnngar till flexibelt rör

Muff

Vinkel eller 
båge

eller eller

T-stycke Gängring 
PVC eller ABS

M20

Snabbkoppling 
M20 Flexibelt rör

Ø 16/21 mm

= limmat (PVC- eller ABS-lim)

= skruvad

= iklickad

1

1

2

2

3

3

  

Bild 26  Övergång från passning till flexibelt rör 
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5.5.8 Framtagning av samplingshål 

Håldiametern för samplingshål måste från kunden bestämmas 

och utföras enligt kap. 4.4.4.5 resp. ur beräkningsprogrammet 

"ASD PipeFlow" enligt kap. 4.5.4.1. 

Samplingshål ska borras rent så att det inte uppstår några 

bryggor eller tryckställen. Använd nya borr med korrekt slip-

ning (Bild 27). 

Visselljud är ett tecken på dålig borrning. Hålen måste efter-

borras resp. avgradas. 

Vid rumsövervakning måste ordningsföljden på håldiametrar-

na ovillkorligen följas enligt kap. 4.4.4.5 resp. uppgifterna från 

beräkningsprogrammet "ASD PipeFlow". 

Vid behov kan samplingshål utföras med en speciellt avsedd 

"insugningsöppnings-clips". (se kap. 5.5.9). 

snett hål

Tryckställen

Brygga

fel

riktig

Hål bredvid 
rörets mitt

grada av el. försänk 
vid visslande ljud   

Bild 27  Framställning av samplingshål 

Vid enhetsövervakning borras samplingshål i insugningsledningen. samplingshål i insugningsanordningen borras i riktning 

med objektets luftutsläpp. Samplingshål kan vid behov förses med insugningstrattar (Kap 5.5.10). 

 

 

5.5.9 Montage av insugningsöppnings- och revisions-clips 

Bara möjligt på plaströr (PVC/ABS)!! 

I insugningsledningen ska man på erforderligt ställe borra ett 

hål Ø 8,5 mm (enhetlig Ø). Hålen ska borras rätvinkligt i mitten 

på röraxeln (enligt Fehler! Verweisquelle konnte nicht ge-

funden werden.). 

Insugningsöppnings-clipsen finns i diverse storlekar 

(Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 mm). 

Bestämning av erforderliga insugningsöppnings-clipsen sker 

enligt kap. 4.4.4.5 resp. enligt uppgift från beräkningspro-

grammet "ASD PipeFlow" eller enligt kap. 4.5.4.1. 

Insugningsöppnings-clipsen och revisions-clipsen klickas in på 

insugningsröret och hakas in i 8,5 mm-hålet, Bild 28. 

Samplingshål Clips 
samplingshål

Clip 
revision

Samplingshål 
revision,

Ø 8,5 mm

Hål,

Ø 8,5 mm

Insugsrör
PVC od. ABS   

Bild 28  Montage av clips 

 

 

5.5.10 Montage av insugningstratt 

Bara möjligt på plaströr (PVC/ABS)!! 

Vid objekt med enhetsövervakning med kraftigt luftflöde (kraf-

tig ventilering) kan man för optimal upptagning av röken förse 

samplingshål med trattar. 

I rum och anordningar med tvångsventilering är användningen 

av insugningstrattar absolut nödvändig. 

Insugningstratten fästs på röret till insugningsanordningen och 

justeras in till de enligt 4.5.4.1 borrade samplingshål, Bild 29. 

Skruvar
M4 x 25

Klick-rörklämma

Tratt 
överdel Rör från 

insugsanordningen

Samplingshål

Tratt 
underdel

Tratt-
öppning

Trattöppning

Insugstratt

Bärskena  

Bild 29  Användning av insugningstratt 
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5.5.11 Montage av insugningstratt för takgenomföring 

Bara möjligt på plaströr (PVC/ABS)!! 

De nödvändiga delarna för en insugningstratt i takutförande 

visas i Bild 30. 

I insugningsledning monteras ett T-stycke in på önskad plast. 

Ordningsföljden för sammansättningen ska följa numreringen 

1 till 8. 

Storlekarna på insugningsöppningen (8) ska väljas enligt kap. 

4.4.4.5 resp. enligt uppgifter från beräkningsprogrammet "ASD 

PipeFlow". 

 

 

Varning 
Kapställena vid flexibla rör måste hållas "rena", 

så att tätningsringen i snabbförslutningskoppling-

en inte skadas. 

Vid inklickningen av det flexibla röret ska man se 

till att röret och snabbförslutningskopplingen 

trycks samman väl, så att det inte kommer in nå-

gon felluft. 

Längden på det flexibelt röret får inte överskrida 

1,5 m. 

 

Flexibelt rör

Ø 16/21 mm

Längd max. 1,5 m

Insugsrör

Mellantak

Samplingshål

T-stycke 

Gängring M20

Snabbkoppling M20 

Snabbkoppling M20 

Insugsställe/
genomföring tak M20

1
8

2

3

5

6

7

4

Gängring M25

  

Bild 30  Montage av takgenomföring 
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5.5.12 Montage av filterlåda, filterenhet, dammfälla, dammavskiljare, vattenavskiljare 

Vid användning i extremt dammig och smutsig omgivning och vid temperaturområden och/eller luftfuktighet utanför de angivna 

gränsvärdena, kräver användning av tillbehörsdelar, enligt anvisning av tillverkare, som t.ex.: 

 Filterlåda/filterenhet; 

 Dammfälla; 

 Dammavskiljare; 

 Vattenavskiljare; 

 Manuell kran för sporadisk rengöring av insugningsledningen med tryckluft; 

 Automatisk utblåsningsanordning 

 

 

Upplysning 
Följande regler ska följas vid användning av tillbehörsdelar: 

 Användning av en filterlåda eller en filterenhet ensam, är möjligt. 

 Vattenavskiljare, dammavskiljare och dammfälla ska alltid användas tillsammans med en filterlåda resp. en fi l-

terenhet. 

 Användning av en automatisk utblåsningsanordning ska ske i kombination med en dammavskiljare eller en 

dammfälla och en filterlåda resp. en filterenhet. 

 Filterlåda/filterenhet, dammfälla, dammavskiljare och vattenavskiljare ska alltid anordnas under detektorlådan. 

Vattenavskiljaren resp. dammavskiljaren måste då befinna sig på det lägsta stället (vattenavtappning). Det 

angivna minsta måttet (0,5 m) ska hålas 

 Montagelägen för vattenavskiljaren, dammfällan och dammavskiljaren ska vara som de som visas i Bild 31. 
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DRB 25
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FBL 25
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0
,5

 m
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ASD 535

Dammavskiljare
DRB 25
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Bild 31  Montage av tillbehörsdelar 
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6 Installation 

6.1 Föreskrifter 

 

Fara 
Den elektriska installationen ska utföras enligt de nationella föreskrifterna, normerna och riktlinjerna. De lokala til l-

satsbestämmelserna ska också följas. 

 

 

Upplysning 
Förutom de nationella föreskrifterna och riktlinjerna ska uppgifterna om krav på installationskabel och lednings-

area enligt kap. 4.9 följas. 

 

 

6.2 Kabelinföring 

För att underlätta hantering och installationsarbeten, kan hela kapslingslocket på detektorlådan (inkl. manöverenhet) tas bort 

från apparaten. Då drar man ut den 10-poliga flatbandskabeln från Main Board AMB 35. 

 

Fara 
Alla anslutnings- och kabeldragningsarbeten på ASD 535 får bara göras i spänningslöst tillstånd. 

För införing av den elektriska installationen finns tre kabelförskruvningar M20 på detektorlådan. Vid behov kan i två reservhål 

(blindproppar) ytterligare två kabelförskruvningar sättas in (1 x M20, 1 x M25). 

Kabelförskruvningarna är avsedda för kabel med ytterdiametrar 5 till 12 mm (M20) resp. 9 till 18 mm (M25). 

 

Upplysning 
Kabelförskruvningarna är vid leveransen stängda med en dammskyddsinläggning, som måste tas bort innan man 

för in kabeln. Dammskyddsinläggningen är bara avsedd för att skydda mot inträngade damm och smuts vid mon-

tage av apparaten och erbjuder inget mekaniskt skydd. Kabelförskruvningar som inte används måste ersättas 

med blindproppar för att man under drift ska behålla skyddsklass IP 54. 
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6.3 Användning av röksensorer 

Vid leverans av ASD 535 är röksensorerna inte monterade. Dessa beställer man från tillverkaren beroende på¨användning 

(känslighet) och sätter in i apparaten efter montage av detektorlådan. Se också i kap. 1.5. 

 

Varning vid användning av röksensorer 
 Röksensorerna ska tas ur sin skyddsförpackning först omedelbart före montaget i detektorlådan. 

 Allt efter omständigheter - t.ex. vid längre tid mellan montage och idrifttagning eller vid extremt dammig om-

givning (byggnation) - ska röksensorerna sättas in först vid idrifttagningen. 

 Innan inmonteringen av röksensorerna ska man kontrollera att insektsskyddsgallren vid luftinlopp och -utlopp i 

röksensor-kamrarna är korrekt monterade. 

 Röksensor-kamrarna måste vara absolut smuts- och dammfria. Alla rester från montaget av detektorlådan 

måste tas bort. 

Inbyggnadsläget för röksensorerna är beroende på respektive röksensor-kammare (I eller II). Inbyggnadsläget är alltid så att 

anslutningskontakten till röksensorerna är riktat mot ASD-kapslingen yttersida. Fel inbyggnadsläge förhindras genom vridflän-

sen på röksensor-kapslingen. 

Röksensorerna fästs med två låsklamrar i ASD-kapslingen. Flatkabeln som levereras med röksensorn ska man sticka in på 

röksensorn (stor flatkabelkontakt) och på Main Board AMB 35 (liten flatkabelkontakt). 

Vid ASD 535-1 och ASD 535-3 (med bara en röksensor) är insektsgallren och låsklämmorna i röksensor-kammare II inte mon-

terade. I stället för insektsgaller är luftkanalerna stängda. Röksensor-kammare II förblir öppen för driften. 

 

Ribba vridskydd

stor 
flatbandskontakt

Flatbandskabel

Röksensor-
kammare l

Röksensor I

Röksensor II

Anslutning för 
röksensor l

Anslutning för 
röksensor ll

AMB 35

Röksensor-
kammare ll

Insekts-
skyddsgaller

Låsklammrar  

Bild 32  Insättning av röksensorerna 
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6.4 Inbyggnad av tillsatsmoduler XLM 35, SLM 35, RIM 35, MCM 35, SIM 35 

För fastsättning av tillsatsmoduler som option, finns fyra montageplatser i detektorlådan. Genom den modulrelaterade placer-

ingen av flatbandskabeln på Main Board AMB 35 (se också kap. 3.2, Bild 5), rekommenderas att man håller Bild 33 den visa-

de tilldelningen. 

I satsen finns för respektive modul en modulhållare, fästskruv och förbindelsekabel (flatbandskabel) för anslutning på AMB 35. 

För fastdragning av fästskruven använder man en Torx-skruvmejsel T15. För montage i detektorlådan och för senare anslut-

ning av den elektriska installationen, kan modulen tas loss från modulhållaren. 

 

Option3

Option1 Option2

2 x RIM 35 på 
,Option3

kaskaderad

XLM 35, SLM 35
(eller SIM 35) på
Option1

MCM 35 (eller
SIM 35) på
Option2

Skruv

Modulhållare

1. RIM 35

2. RIM 35

Modul

Flatbandskabel

Modulhållare

Skruv

  

Bild 33  Inbyggnad av tillsatsmoduler 

 

 

Upplysning 
Tillsatsmodulerna känna automatiskt av vid tillkoppling av apparaten och är då övervakade och funktionsklara. 

MCM 35 börjar med dataregistreringen så snart SD memory card är insatt (efter ca. 10 s, kan man de det på den 

blinkande röda LED på MCM). För läsning av SD memory card eller vid utmontering av en tillsatsmodul i efter-

hand – t.ex. om den inte används – ska man dessförinnan, på manövreringen på Main Board AMB 35 göra en 

avanmälan av tillsatsmodulen (brytarställning o, se också kap. 7.3.7). 

 

Vid inbyggnad av andra moduler än XLM, SLM, RIM, MCM eller SIM finns den universella modulhållaren UMS 35 tillgänglig. 

Denna fästs i ställen för den ovan omnämnda modulhållaren i detektorlådan och tar upp två intilliggande inbyggnadsplatser 

(omedelbart sidan om AMB 35). UMS 35 består av en uppvinklad plåtplatta med olika fästmöjligheter för tillsatsmoduler. 

 

 

6.5 Elektrisk anslutning 

Den elektriska anslutningen sker med stickbara skruvplintar. För att dra fast skruvplintarna använder man en spårskruvmej-

sel nr. 1 (3,5 mm). Enskilda plintblock är uppbyggda för spänningsmatning, reläkontakter, ingångar, utgångar, osv.. 

 

Fara 
Inne i detektorlådan ska man dra ledningarna kortaste vägen till anslutningsplintarna. Reservslingor över Main 

Board ska undvikas (EMV). 
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6.5.1 Plintbeläggning Main Board AMB 35 

Plint AMB Signal Kabeldragning 

1 +10,5 till +30 V-DC Huvudmatningsledning från BMZ eller extern 

enl. Bild 34 2 0 V 

3 +10,5 till +30 V-DC Redundant matningsledning från BMZ eller ex-

tern enl. Bild 34 4 0 V 

5 + matning 
Koppling av 

svarsmeddelandeindikeringar 

enl. Bild 42 

6 Utg. Störning, OC (alla störningshändelser) 

7 Utg. Alarm I, OC 

8 Utg. Alarm II eller fritt programmerbar, OC 

9 oanvänd  

10 Rel. 1 ("a")  

Störning 

Koppling av linjen 

enl. Bild 39 till Bild 40 

resp. specifikationer 

för den använda linjen 

11 Rel. 1 ("r ") 

12 Rel. 1 "ra"  

13 Rel. 2 "a" 

Alarm I 14 Rel. 2 "r" 

15 Rel. 2 "ra" 

16 Rel. 3 "a" 
Alarm II 

eller fritt programmerbar 
17 Rel. 3 "r" 

18 Rel. 3 "ra" 

19 Ing. Reset Extern + (Optokopplar-ingång) Koppling 

enl. Bild  och Bild 38 20 Ing. Reset Extern – (Optokopplar-ingång) 

21 + F + matning "F" 

(ev. senare tillgänglig) 22 DF Asynkron dataledning "F" 

23 - 0 V matning "F" 

24 + S + matning "S" 
Anslutning MFU 535, REK 535 

(senare tillgänglig) 
25 DS Asynkron dataledning "S" 

26 - 0 V matning "S" 

 

Upplysning 
 Reläet "Störning" är draget i viloläge  Kontakt Kl. 12/10 sluten, 12/11 öppen (ASD 535 under spänning; ing-

en störning finns). 

 

Interna anslutningar AMB 35 

Plint AMB Signal Kabeldragning 

MOT / M- Fläkt - Fläkt, svart tråd 

MOT / T Fläkt tachosignal Fläkt, vit tråd 

MOT / M+ Fläkt + Fläkt, röd tråd 

OEM2 / Al- 

Optokopplar-ingångar för OEM2 

Koppling 

liknande Bild  

(se också kap. 2.2.8) 

OEM2 / Al+ 

OEM2 / St- 

OEM2 / St+ 

OEM1 / Al- 

Optokopplar-ingångar för OEM1 
OEM1 / Al+ 

OEM1 / St- 

OEM1/ St+ 

 

Varning 
 Styrningarna via ingångarna OEM1 och OEM2 motsvarar inte kraven enligt EN 54-20 och får därför inte an-

vändas utan konsultation med tillverkaren. 

 OEM-ingångarna är inte ledningsövervakade. 
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6.5.2 Plintbeläggning SecuriLine eXtended-Modul XLM 35 / SecuriLine-Modul SLM 35 

Plint 

XLM / SLM 
Signal Kabeldragning 

L1 / T Data A Slingledning 

enl. Bild 38 eller Bild 41 

(se också kap. 8.5.4) 

C1 / U GND A 

G1 / V Skärm 

L2 / X Data B Slingledning 

enl. Bild 38 eller Bild 41 

(se också kap. 8.5.4) 

C2 / Y GND B 

G2 / Z Skärm 

 

 

6.5.3 Plintbeläggning reläinterface-modul RIM 35 

Plint RIM Signal  Kabeldragning 

1 

Rel. 1 

"a" 
Försignal 1 

eller fritt programmerbar 

Lokal Info eller 

Koppling av ingång på brandlarmcentral 

2 "r" 

3 "ra" 

4 

Rel. 2 

"a" 
Försignal 2 

eller fritt programmerbar 
5 "r" 

6 "ra" 

7 

Rel. 3 

"a" 
Försignal 3 

eller fritt programmerbar 
8 "r" 

9 "ra" 

10 

Rel. 4 

"a" 
Försmutsning röksensor 

eller fritt programmerbar 
11 "r" 

12 "ra" 

13 

Rel. 5 

"a" 
Tillstoppning insugningsrör 

eller fritt programmerbar 
14 "r" 

15 "ra" 

 

Upplysning 
 De belagda kriterierna (signaler) vid leverans gäller efter apparatutförande vid första RIM 35 (ansluten på AMB 

35) för röksensor I resp vid andra RIM 35 (ansluten på första RIM 35, kaskadkopplad) för röksensor II. Vid be-

läggning av enstaka eller alla reläer kan ändras med konfigurationsprogrammet "ASD Config". 

Om man i ASD 535-1 resp. ASD 535-3 sätter in två RIM 35, ska reläet till andra RIM 35 inte förses med defa-

ult-kriterier. Den nödvändiga programmeringen görs med konfigurationsprogrammet "ASD-config". 

 

 

6.5.4 Plintbeläggning för seriell gränssnitt-modul SIM 35 

Plint SIM Signal Kabeldragning / Installation (se också kap. 8.5.6) 

1 GND 

In
p

u
t 1. Ledare från trådpar 2  

2 D + 1. Ledare från trådpar 1 
tvinnat 

3 D – 2. Ledare från trådpar 1 

4 GND 

O
u

tp
u

t 1. Ledare från trådpar 2  

5 D + 1. Ledare från trådpar 1 
tvinnat 

6 D – 2. Ledare från trådpar 1 
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6.6 Anslutningsvarianter 

 

Upplysning 
Anslutningsvarianterna bestäms av de använda möjliga linje- resp. brandlarmcentral-teknologierna. Närmare 

uppgifter om inkoppling av alarmgivare, injeövervakningselement, osv. ska inhämtas från tillverkare resp. leveran-

tör av brandlarmsystemet.  

Matningen av ASD 535 måste under alla förhållanden nödströmsmatas enligt En 54-4. 

 

 

6.6.1 Matning 

Matningen av ASD 535 måste under alla förhållanden nöd-

strömsmatas. Beroende på tillgänglig utgångsströ från brand-

larmcentralen (BMZ) och antalet ASD 535 som ska kopplas 

upp, kan matningen sker från brandlarmcentralen eller lokalt 

med en extra strömförsörjning. 

Matningen sker via plintarna 1 och 2. Då man behöver använ-

da en redundant matningsledning (nationellt betingat), ansluts 

denna till plintarna 3 och 4, Bild 34. 

 

 

Upplysning 
 Matningsingångarna är inte internt förbundna 

i ASD och kan därför inte direkt användas för 

vidareledning till intilliggande system. 

 Anslutningsplintarna i ASD 535 är avsedda 

för maximalt 2,5 mm². För att leda matnings-

ledningen vidare till nästa ASD måste man 

under omständigheter anordna ytterligare för-

delar- och stödplintar. 

 

ASD 535

1 2 3 4

ASD 535

1 2 3 4

ASD 535

1 2 3 4

ASD 535

1 2 3 4

ASD 535

1 2 3 4

ASD 535

1 2 3 4

ASD 535

1 2 3 4

Försörjning från brandlarmcentralen

Försörjning lokal, enskild Försörjning lokal, gruppvis

redundant försörjningsledning (tillval, landsspecifik)

1)

1)

1)
1)

~/= ~/=~/=

 

Bild 34  Matningssätt 

 

Fara 
För att bestämma nödvändig strömförsörj-

ning och kabelareor ska under alla omstän-

digheter beräkningar genomföras enligt kap. 

4.9.2. Vid användning av redundant matning 

måste beräkning för bägge matningsled-

ningarna separat utföras. 

 

 

6.6.2 Reset ingång 

Reset-ingången är potentialfri (optokopplare) och kan styras 

både från plus- och minus-sidan, Bild 35. Ingången arbetar i 

området från 5 till 30 V-DC med en impulsbredd på 

0,5 till 10 s. Tack vara en konstantströmförbrukning på 

ca. 3 mA inom hela arbetsområdet kan anstyrningen ske di-

rekt med en open-collector-utgång. 

 

Lägger man på en varaktig signal längre än 20 s. kopplas 

ASD 535 inaktiv. Störningsreläet blir då aktiv (löser ut) och 

fläkten kopplas från. Efter frånkoppling av den varaktiga signa-

len kopplas ASD åter in. Inaktiv-kopplingen över ingången 

"Reset Extern" fungerar bara då ingen XLM 35 resp. SLM 35 

är monterad i ASD 535. 

Försörjning från potential “A”

Reset
Extern

1

2

20

19

ASD 535

Reset
Extern

1

2

20

19

ASD 535

Reset
Extern

1

2

20

19

ASD 535

Reset-impuls, 
plus-kopplad 
från potential “A”

Reset-impuls, 
plus- eller minus-kopplad 
från potential “B”

Reset-impuls, 
minus-kopplad 
från potential “A”  

Bild 36 Reset-ingång 
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6.6.3 Styrning 

ASD 535 ansluten till en brandlarmcentral styrs efter sektion-tillhörighet med brandlarmcentral-tillstånden "Grupp Till/Från" och 

"Reset". Där finns två möjligheter: 

 Styrning över matningsspänningen (hjälprelä i ASD-matningsledning); 

 Styrning över ingång "Reset Extern". 

 

 

6.6.3.1 Styrning över matningsspänningen med hjälprelä 

Beroende på var ASD-matningen finns, kan hjälpreläet place-

ras i brandlarmcentralen eller direkt i ASD 535. 

Styrningen av hjälpreläet kan ske på följande sätt (se Bild 37): 

A. Linjeplus eller –minus; 

B. SW-utgången från brandlarmscentralen; 

C. SW-utgång eller funktion hos en styrmodul. 

De ovan nämnda funktionssätten bestäms genom använd 

brandlarmcentral-teknologi och det ska man dessförinnan frå-

ga om hos tillverkare resp. leverantör av brandlarmsystemet. 

 

 

Fara 
 EMC-skyddet på ingången på ASD-

elektroniken skapar vid tillkoppling av mat-

ningsspänningen en kort strömspets 

(5 A/1 ms). Detta kan leda till en fastsvetsning 

av reläkontakten om man använder ett hjälp-

relä med en maximal kontaktbelastförmåga 

på 1 A. Därför ska man principiellt använda 

hjälpreläer med en kontaktbelastförmåga 

över 1 A – t.ex. halvledarrelä PMR 81 (se 

Bild 37 C). 

 Den matningsgren till ASD som går över 

hjälpreläkontakten måste vara kortslutnings-

säker eller ledas över ett säkringselement 

(säkringskort). 

 

 

Upplysning 
 Vid användning av halvledarrelä PMR 81 är 

de ev. nödvändigt att invertera styrsignalen 

(PMR har bara slutande kontaktfunktion). 

 För att säkerställa en komplett nödkörnings-

egenskap, ska det under alla omständigheter 

kopplas så, att ASD-funktionen vid ett dator-

bortfall i brandlarmcentralen är säkerställd 

(Reset-ingången inte anstyrd). 

oder

från linjeplus/-minus, relä i brandlarmcentralenA)

B)

C)

B)

A) från linjeplus/-minus, relä i ASD

från programutgång till brandlarmcentralen, relä i BMZ

från programutgång till brandlarmcentralen, relä i ASD

från programfunktion från styrmodul, 
försörjning från brandlarmcentral eller lokal

Försörjning

Försörjning

Försörjning

Försörjning

Försörjning

Styr-
modul

Larmgivare

lokal 
försörjning

lokal 
försörjning

Linje

Linje

Linje

Linje

Linje

OC-utgång 

OC-utgång 

BMZ

BMZ

BMZ

BMZ

BMZ

PMR 81

- od. +

- od. +

+ od. -

+ od. -

Linjespecifika 
motstånd eller 
larmgivare

Linjespecifika 
motstånd eller 
larmgivare

Linjespecifika 
motstånd eller 
larmgivare

Linjespecifika 
motstånd eller 
larmgivare

ASD 535
1

2

10

18

St

Al I

Al II

ASD 535
1

2

10

18

St

Al I

Al II

ASD 535
1

2

10

18

St

Al I

Al II

ASD 535
1

2

10

18

St

Al I

Al II

ASD 535
1

2

10

18

St

Al I

Al II

1 3

2 4

  

Bild 37  Styrning över matning med relä 
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6.6.3.2 Styrning över ingång "Reset Extern". 

För styrning över reset-ingången finns följande möjligheter (se 

Bild 38): 

A. Styrning över hjälprelä från linjeplus; 

B. Styrning över hjälprelä eller halvledarrelä (PMR 81) från 

styrningsutgång (Open Collector); 

C. Styrning utan hjälprelä, direkt från styrningsutgången (re-

läkontakt eller open collector); 

D. Styrning över slingledning vid användning av XLM 35 / 

SLM 35. Styrningen sker då inte över reset-ingången, utan 

direkt med motsvarande instruktionsinmatning över 

XLM 35 / SLM 35 till ASD 535. 

De ovan nämnda funktionssätten bestäms genom använd 

brandlarmcentral-teknologi och det ska man dessförinnan frå-

ga om hos tillverkare resp. leverantör av brandlarmsystemet. 

 

 

Upplysning 
 Vid användning av halvledarrelä PMR 81 är 

de ev. nödvändigt att invertera styrsignalen 

(PMR har bara slutande kontaktfunktion). 

 För att säkerställa en komplett nödkörnings-

egenskap, ska det under alla omständighe-

ter kopplas så, att ASD-funktionen vid ett da-

torbortfall i brandlarmcentralen är säkerställd 

(Reset-ingången inte anstyrd). 

 

 

Varning 
Observera: Vid styrning över ingången "Reset 

Extern" står ASD 535 också vid frånkopplad 

grupp (brandlarmcentral) under spänning. 

Vid alla reparationsarbeten med apparaten ska 

matningsledningen skiljas från ASD (t.ex. ta bort 

ledningarna från plintarna 1 och 2 på ASD; också 

3 och 4 vid redundant matning). 

 

+/

+/

+/

+/

+/

+/

från linjeplus, försörjning från brandlarmcentral

från linjeplus, försörjning lokal

från OC-utgång via relä (eller PMR 81), 
försörjning från brandlarmcentral

från OC-utgång via relä (eller PMR 81), försörjning lokal

från reläkontakt från styrmodul, 
försörjning  eller lokalfrån brandlarmcentral

från OC-utgång från styrmodul, försörjning från brandlarmcentral

från OC-utgång från styrmodul, försörjning lokal

från slinga med XLM / SLM, försörjning lokal

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

Försörjning

Försörjning

Försörjning

Försörjning

Försörjning

Försörjning

Försörjning

lokal 
försörjning

lokal 
försörjning

OC-Ausgang

OC-Ausgang

lokal 
försörjning

lokal 
försörjning

Styr-
modul

Styrmodul

Styrmodul

OC-utgång

OC-utgång

Larm-
givare

Larm-
givare

Larm-
givare

Linje

Linje

Linje

Linje

Linje/Slinga

Linje/Slinga

Linje/Slinga

BMZ

BMZ

BMZ

BMZ

BMZ

BMZ

BMZ

SecuriPro

SCB B5-DXI2

SecuriFire

PMR 81

Linjespecifika 
motstånd eller 
larmgivare

Linjespecifika 
motstånd eller 
larmgivare

Linjespecifika 
motstånd eller 
larmgivare

Linjespecifika 
motstånd eller 
larmgivare

Reläkontakt: 
tecknat läge = “Sektion från/reset“

Reläkontakt: 
tecknat läge = “Sektion från/reset“

Reläkontakt: 
tecknat läge = “Sektion till“

Reläkontakt: 
tecknat läge = “Sektion till“

Reläkontakt: 
tecknat läge = “Sektion till“

OC-utgång kopplad 
vid “Sektion från/reset“

OC-utgång kopplad 
vid “Sektion från/reset“

Data A T L1 / TL1

GND A U C1 / UC1

SHLD V G1 / VG1

GND B Y C1 / YC2

SHLD Z G1 / ZG2

Data B X L1 / XL2

eller
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Bild 38 Styrning över ingång "Reset Extern". 



Installation 

78 / 120 ASD 535, Teknisk beskrivning, T 811 134 sv e 

6.6.4 Koppling av brandlarmcentralslinjen 

I de efterföljande exemplen visas styrning över Reset-ingången enligt kap. 6.6.3.2. Om en koppling med styrning över mat-

ningsspänningen erfordras, kan styrningskopplingen i efterföljande bilder också göras enligt kap. 6.6.3.1. 

 

 

6.6.4.1 Koppling med gruppavkänning över Al / St-relä 

 Vid koppling av gruppavkännings-linjer kan i regel styr-

ningen av styrreläet från linje-plus göras. Villkor är dock, 

att linje-plus vid "Grupp Till/Från" och "Reset" medkopplas 

(undantag, se under Bild 39, C)). 

 Kopplingen enligt Bild 39, B) används uteslutande när 

brandlarmcentralslinjen ska fungera som 2-

detektorsberoende (V-Al / H-Al) från röksensor I och II. 

Då ska brandlarmcentralslinjen programmeras som 2-

detektorsberoende. ASD har då två insugningsledningar 

som täcker samma övervakningsområde eller bara ett, 

och det sker en sammanföring innan ASD av röringång I 

och II (se också kap. 4.6). 

 Vid koppling enligt Bild 39, C) kan Al I och Al II utvärderas 

i brandlarmcentralen som fristående grupper från två obe-

roende övervakningsområden. Man kan dock också pro-

grammera ett 2-detektorsberoende i brandlarmscentra-

len. Då gäller dock samma som under B); bägge insug-

ningsledningarna från ett övervakningsområde eller en 

sammankoppling till en insugningsledning av röringång I 

och II enligt kap. 4.6. 

 Styrsinalen för reset-ingången kan vid koppling enligt Bild 

39, C) inte längre tas från linje-plus, utan man måste skaf-

fa en SW-utgång med följande programmering: 

Utgång kopplas vid: 

 Linje/Grupp A eller B "Reset" 

eller: 

 Linje/Grupp A och B "Från" 

 

_

_

_

ASD 535 med en röksensor, kopplad på en linje

ASD 535 med två röksensorer, kopplade på en linje

1) 2)

Vid användning av lokal strömförsörjning: se A)

Vid användning av lokal strömförsörjning: se A)

E

E

E

E E

A

A

A

A

A

A

Relä

Relä

lokal 
strömförsörjning

24
V-DC

24
V-DC

24
V-DC

Linje

Linje

BMZ

BMZ

~/=

_

1)

1)

1)

2)

2)

2)

Relä

Relä

S
W

-U
tg

å
n
g

24
V-DC

24
V-DC

Linje

Linje
A

Linje
B

BMZ

BMZ

~/=

~/=

~/=
~/=

Reset

ASD 535-1 /-3

1 2 19 20 12 15131110 14

St Al I

Reset

ASD 535-1 /-3

1 2 19 20 12 15131110 14

St Al I

A)

B)

ASD 535 med två röksensorer, kopplade på två linjer

E = Slutmotstånd 
      (endast i senaste ASD)

A= Larmmotstånd

Utgång kopplad vid: “Linje/Sektion A  B Reset”eller

eller: “Linje/Sektion A  B Från”och

från säkringskort, om det inte är kortslutningssäkert

C)

Reset

ASD 535-2 /-4

1 2 19 20 12 15 1813 161110 14 17

St Al I Al II

Reset

ASD 535-2 /-4

1 2 19 20 12 15 1813 161110 14 17

St Al I Al II

  

Bild 39  Koppling med gruppavkänning 
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6.6.4.2 Koppling med enkelavkänning eller slingledning över Al / St-relä 

 Vid linje-teknologier som t.ex. enkelavkännings-linje och 

slingledningar ska styrningen av styrreläet göras från en 

programmässigt styrd utgång (utgångskort eller styrmo-

dul). Utgången programmeras över brandlarmscentralens 

program med funktion "Grupp Från" och "Reset". 

 Om Al I och Al II ska utvärderas i brandlarmcentralen som 

fristående grupper (också 2-linjeberoende), ska program-

meringen av SW-utgången göras enligt följande: 

Utgång kopplas vid: 

 Grupp A eller B "Reset" 

eller: 

 Grupp A och B "Från" 

Som styrrelä kan ett normalt relä eller ett halvledarrelä PMR 

81 användas. 

 

__

__

Utgång kopplad vid “Sektion från“ och “Reset“

Ingångar

Ingångar

Larmgivare
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24
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1 3
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~/=
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~/=

1)
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från säkringskort, om det inte är kortslutningssäkert

Reset

ASD 535-2 /-4

1 2 19 20 12 15 1813 161110 14 17

St Al I Al II

Reset

ASD 535-2 /-4

1 2 19 20 12 15 1813 161110 14 17
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Bild 40  Koppling med enkelavkänning eller sling-
ledning 

 

 

6.6.4.3 Koppling med SecuriPro- / SecuriFire- Slingledning från XLM 35 / SLM 35 

 Vid koppling med SecuriPro- / SecuriFire- slingledning från 

XLM 35 resp. SLM 35 behövs inget extra styrrelä. Reläer-

na Al och St i ASD 535 används inte heller. Statusförfrå-

gan och styrningen av ASD 535 sker direkt mellan XLM 35 

resp. SLM 35 och slingledningen. 

 Vid användning av en ASD 535 med två röksensorer och 

XLM 35 / SLM 35 (ASD 535-2 eller ASD 535-4), kan man 

på brandlarmcentralen programmera ett 2-

detektorsberoende (V-Al / H-Al). En utvärdering som en-

skilda grupper (Al I och Al II) i brandlarmcentralen är också 

möjlig. 

 På SLM 35 ställer man brytaren S2, beroende på ASD-typ 

(antal röksensorer) i läge "I" eller läge "I + II". 

 

maximalt kopplingsbara XLM 35 / SLM 35: 

(Se också nedanstående anvisning) 

per SecuriLine (bara SLM 35) 50 st. 

per SecuriFire-slingledning 32 st. 
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Bild 41  Koppling från XLM 35 / SLM 35 

 

 

Upplysning 
 På SLM 35 finns två brytare S1 och S2, vilka beroende på användning av ASD 535, måste ställas in olika. Se 

under kap. 8.5.4. 

 I drift av en ASD 535-2, och -4 (med 2 röksensor) ska man på SLM 35 ställa in 2 adresser. 

 Kopplingen resp. ledningsdragningen mellan SLM 35 och brandlarmcentralen SecuriPro eller SecuriFire ställs 

in enligt Bild 41 (X på X, Y på Y resp. X på L2, Y på C2, osv.). 

 Kopplingen resp. ledningsdragningen mellan XLM 35 och brandlarmcentralen SecuriFire ställs in enligt Bild 

41 (L1 på L1, C1 på C1, osv.). 

 



Installation 

80 / 120 ASD 535, Teknisk beskrivning, T 811 134 sv e 

6.6.5 Open-Collector utgångar 

ASD-kriterierna "Alarm I", "Alarm II" och "Störning" (alla stör-

ningshändelser) finns som Open-Collector utgångar. 

Open-Collector utgångar kan anslutas till parallell-, svarsmed-

delandeindikeringar eller andra förbrukare (reläer). 

I ASD 535-1 och -3 är utgången på plint 8 inte "Alarm II" utan 

fritt programmerbar (är alltid identisk med programmeringen 

av relä på AMB 35). 

ASD +
max. 100 m

5

8

7

6Fel (-)

Larm II (-)

Larm I (-)

ASD 535

St Al I Al II

eller:

 

Bild 42  Koppling av OC-utgångarna 

 

 

Fara 
Vid anslutning av en induktiv last (t.ex. ett relä) måste direkt över lasten en diod kopplas, Bild 42. 

 

 

Upplysning 
Utgångarna kopplas med 0-Volt och kan belastas med maximalt 100 mA per utgång. Alla utgångar tillsammans 

kan inte koppla mer än 200 mA. Varje utgång klarar av 30 V-DC. Utgångarna är inte kortslutningssäkra och inte 

potentialfria. En anslutning till utgångarna påverkar den totala strömförbrukningen för ASD 535. 
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7 Driftsättning 

7.1 Allmänt 

 

Varning 
Följande punkter ska man tänka på vid idrifttagningen av den aspirerande rökdetektorn ASD 535. 

 Idrifttagningen av ASD 535 får bara göras av utbildad fackpersonal. 

 Innan idrifttagningen måste man vara säker på att hela insugningsledningen är korrekt dragen (förbindelse-

ställen, samplingshål). 

 Om det finns en revisions-insugningsöppning enligt kap. 4.4.4.6, ska den täckas över med tejp eller med en 

revisions-clips. 

 Innan idrifttagningen måste man genom kontroll vara säker på att montage och installation inte kan förorsaka 

någon skada på ASD 535 vid tillkoppling av matningen. 

 Ändringar i kabeldragningen på apparaten får bara göras i spänningslöst tillstånd . Undantag: Avregistrering 

av tillsatsmoduler XLM, SLM, RIM, MCM, SIM (se kap. 7.3.7). 

 Innan tillkopplingen ska röksensorerna och alla tillsatsmoduler monteras i detektorlådan och förbindas med 

den medlevererade flatbandskabeln med Main Board AMB 35. Se också kap. 6.3 och kap. 6.4. 

 Innan tillkoppling av ASD-matningen ska man se till att alla brandkontroller, fjärralarmering från ASD 535 är 

blockerade eller frånkopplade. 

 Omedelbart före första inkopplingen av ASD 535 ska isoleringsremsan på litiumbatteriet (AMB 35) tas bort. 

 Systemet kapacitet beror på insugningsledningen. Förlängningar eller förändringar i installationen kan orsaka 

funktionsstörningar. Verkan av sådana förändringar ska kontrolleras. Kapitel 4 (Projektering) måste man under 

alla omständigheter ta hänsyn till. Beräkningsprogrammet "ASD PipeFlow" kan man få från tillverkaren. 

För idrifttagningen av ASD 535 öppnar man detektorlådan (se också kap. 5.4.1). För att kapslingslocket inte ska bli hängande i 

flatbandskabeln till AMB 35, ska locket fästas med de övre vrid-snabblåsen i de mellersta hållarna på apparatbotten (Bild 43). 

 

Locket sitter 
fast i fästena 
i mitten

USB-gränssnitt, 
anslutning för PC

Indikations- och 
manöverelement för 
inställning av enheten

Isoleringsband 
litiumbatteri

Knapp HW-reset

 

Bild 43  Öppnad detektorlåda för idrifttagning 
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7.2 Programmering 

ASD 535 har flera brytarinställningar, vilka är tilldelade fasta parametrar: 

 Normerade systemgränser enligt EN 54-20, Klass A till C, brytarinställningar A11 till C32; 

 Inte normerade systemgränser, brytarinställningar W01 till W48; 

 Parametrerbara brytarinställningar för lagring av inställningar efter användning av "ASD PipeFlow" och/eller förändring av 

apparat-konfigurering med konfigurationsprogrammet "ASD Config" resp. SecuriPro eller SecuriFire brandlarmcentral 

(XLM 35 resp. SLM 35), X01 till X03. 

En detaljerad beskrivning om alla brytarinställningar finns i kap. 8.3 

Kör man ASD 535 i EasyConfig-förfarandet, dvs. inom de förgivna gränserna enligt tabellerna i kap. 4.4.4.3 resp. 4.4.4.4, ska 

man välja respektive brytarinställning A11 till C32 resp. W01 till W48 – Användning av konfigurationsprogrammet "ASD Config" 

behövs då inte. 

Vid anläggningar där man för projekteringen använt beräkningsprogrammet "ASD PipeFlow" ska den beräknade avkännings-

känsligheten för röksensorerna programmeras med "ASD Config" på ASD 535. Lagringen i ASD 535 sker under en av de fritt 

parametrerbara brytarinställningarna X01 till X03. Driften av ASD 535 sker sen enligt respektive brytarinställning X01 till X03. 

Brytarinställningarna X01 till X03 har vid leverans av apparaten default-värden. Då motsvarar: 

 Inställningen X01 inställningen A11 (vid ASD 535-2 -4 = A12); 

 Inställningen  X02 inställningen  b11 (vid ASD 535-2 -4 = b12); 

 Inställningen  X03 inställningen  C11 (vid ASD 535-2 -4 = C12). 

Följande parameter är ändringsbar med konfigurationsprogrammet "ASD Config" (se också kap. 7.2.1): 

 Alarmtrösklar för röksensorerna; 

 Utlösningströskel dammbildning och försmutsning (enskilt); 

 Utlösningströskel för försignal 1, 2 och 3 (enskilda, per röksensor); 

 Fördröjningstider för dammbildning och försmutsning, försignal, alarm och störning (enskilt); 

 Känslighet och fördröjningstid för luftflödesövervakningen; 

 Avaktivering självhållning för dammbildning och försmutsning, försignal, alarm och störning (enskilt); 

 Avaktivering av kriterierna (försignal, dammbildning och försmutsning, störningar); 

 Varvtal för fläkten; 

 Datum/Tid; 

 Autolearning (Till/Från, varaktig); 

 Dag/Natt-drift; 

 Relä-tilldelning (AMB 35 Relä 3, RIM 35); 

 Open-Collector-utgång3 (alltid lika som AMB 35 Relä 3). 

 

 

Varning 
Parametrarna är från fabriken inställda med default-värden resp. värden så att utlösningsegenskaperna enligt EN 

54-20 uppfylls. En ändring av parametrarna kan ev. innebära att man lämnar EN 54-20. Varje anpassning eller 

ändring av ASD 535 med "ASD Config" får bara göras av tillverkaren eller av tillverkaren utbildad och upplärd 

fackpersonal. 

 

Indikations-element
Knapp HW-Reset

Brytare S4

Watchdog-
indikation

USB-gränssnitt

USB-
kommunikationsindikation

AMB 35

26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14

(14)

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Option3

Option1 Option2

BAT

HW-Reset

xCB

S4

UP

OK

DEBUG

USBLED2
LED5 LED6

SENS1 SENS2SSD1 SSD2

OEM1 OEM2 MOT

R P

(16) (16)

Piltangent “UP”

OK-tangent “OK”

 

Bild 44  Manöver- och indikeringselement på AMB 35 
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7.2.1 Konfigurationsmöjligheter 

Ja NejFörändring av 
Default-inställning

Ja NejFörändring av 
Default-inställning

Spara 
på nivå 

brytarläge 
,  eller X01 X02 X03

Spara på enhetsnivå 
(oberoende av 

brytarläge 
A, B, C, W eller X)

Drift av ASD 535 
i brytarläge
,  eller X01 X02 X03

Drift av ASD 535 
i brytarläge

 - A11 C32
eller

  - W01 W48

Drift av ASD 535 
i brytarläge

 - ,  - A11 C32 W01 W48
eller
 - X01 X03

Kriterier:

Default-
inställning

Förändring:

Spara:

Drift:

- Autolearning
- Dag-/nattstyrning
- Allmän störning
- Fläkt

Allmänt

- Fullständig reset
- Datum/tid
- Reläfunktion
- Reset-knapp

Oberoende

- Röksensor I
- LS-Ü I

- Röksensor I
- LS-Ü I

- Röksensor II
- LS-Ü II

- Röksensor II
- LS-Ü II

D
a

g
N

a
tt

Röksensor / LS-Ü (luftövervakning)

Tabell A: Tabell B: Tabell C:

 

Bild 45  Konfigurationsöversikt 

Tabell A: Nedanstående kriterier är inställbara per röksensor/insugningsledning. Dessutom är kriterierna vid Dag/Natt-styrning 

separat inställbara. Lagringen av konfigurationen efter en förändring sker under en av de fritt parametrerbara brytarinställning-

arna X01 till X03. 

Sektor 

 Parameter 

Default- 

inställning 
Område 

Upplösning / 

steg 

Lagring efter 

förändring 

Alarm 2     

 Alarm 2 Till/Från Från Från/Till  X01 – X03 

 Känslighet (alltid minst 20 % över alarm) 1 %/m – 10 %/m 0.0002 %/m X01 – X03 

 Alarm 2 fördröjning 2 s 0 s – 60 s 1 s X01 – X03 

 Alarm 2 självhållning Till Till/Från  X01 – X03 

 Hålltid för områdesomkoppling (Al 2 på Al) 20 10 – 250 1 s X01 – X03 

Alarm (EN 54-20)     

 Alarmtröskel (beroende på röksensor-typ och av-

känningsklass enligt EN 54-20) 
C11 / C12 

0.02 – 10 %/m 

0.1 – 10 %/m 

0.5 – 10 %/m 

0.0002 %/m X01 – X03 

 Röknivå-medelvärdesbildning (antal) 4 1 – 10 1 X01 – X03 

 Alarm-fördröjning 2 s 0 s – 60 s 1 s X01 – X03 

 Alarm-kaskadkoppling Från Från/Till  X01 – X03 

 Alarm-självhållning Till Till/Från  X01 – X03 

Försignal     

 Försignal 1 Till/Från Till Till/Från  X01 – X03 

 Försignal 2 Till/Från Till Till/Från  X01 – X03 

 Försignal 3 Till/Från Till Till/Från  X01 – X03 

 Försignal 1 (100 % = Alarmtröskel) 30 % 10 – 90 % 10 % X01 – X03 

 Försignal 2 (100 % = Alarmtröskel) 50 % VS 1 + 10 – 90 % 10 % X01 – X03 

 Försignal 3 (100 % = Alarmtröskel) 70 % VS 2 + 10 – 90 % 10 % X01 – X03 

 Försignal-fördröjning (VS 1 – VS 3) 2 s 0 s – 60 s 1 s X01 – X03 

 Försignal-självhållning Från Från/Till  X01 – X03 

Dammbildning / försmutsning röksensor     

 Dammbildning röksensor Till/Från Till Till/Från  X01 – X03 

 Försmutsning röksensor Till/Från Till Till/Från  X01 – X03 

 Dammbildnings-tröskel (% av Al) 50 % 5 – 60 % 5 % X01 – X03 

 Försmutsnings-tröskel (% av Al) 75 % 65 – 90 % 5 % X01 – X03 

 Dammbildning-självhållning Till Till/Från  X01 – X03 

 Försmutsning-självhållning Till Till/Från  X01 – X03 

 Störning-fördröjning röksensor 30 s 0 s – 60 s 1 s X01 – X03 

Luftflödesövervakning     

 LS-Ü tillstoppning Till/Från Till Till/Från  X01 – X03 

 LS-Ü rörbrott Till/Från Till Till/Från  X01 – X03 

 LS-Ü känslighet (gäller för A01 till C32)   ±20 %   ±1 – ±70 % ± 1 % X01 – X03 

 LS-Ü medelvärdesbildning (antal) 20 1 – 30 1 X01 – X03 

 LS-Ü fördröjning (gäller för A01 till C32)   300 s   2 min – 60 min 10 s / 1 min X01 – X03 

 

Upplysning 
 I brytarinställningarna W01 till W48 finns förhöjda värden, vilka inte är kontrollerade enligt EN (se kap. 4.4.4.4). 
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Tabell B: Nedanstående kriterier gäller för hela ASD 535. Lagringen av konfigurationen efter en förändring sker i samband 

med anpassningarna i tabell A också under en av de fritt parametrerbara brytarinställningarna X01 till X03. 

Sektor 

 Parameter 

Default- 

inställning 
Område 

Upplösning / 

steg 

Lagring efter 

förändring 

Autolearning     

 Autolearning Till/Från Från Till  X01 – X03 

 Autolearning varaktig 3 dagar 1 min till 14 dagar min, h, dagar X01 – X03 

 Autolearning faktor (av uppmätt Al-tröskel) 1,5 1,1 – 10 x  X01 – X03 

Dag-Natt-styrning     

 Dag-Natt-styrning Till/Från Från 
Från / Tid / Brand-

larmcentral 
 X01 – X03 

 Starttid dag kl. 06:00 kl. 00:00 – 24:00 15 min X01 – X03 

 Starttid natt kl. 20:00 kl. 00:00 – 24:00 15 min X01 – X03 

 Veckodagsstyrning Till Må till Sö Dagar X01 – X03 

Störningar allmänt     

 Störning litiumbatteri / klocka Till Till/Från  X01 – X03 

Fläkt     

 Fläkt-varvtal Steg III Steg I till V 1 X01 – X03 

Avaktivera / frånkoppla detektor      

 Röksensor I / röksensor II 

 frånkoppling (delprojektering) bara röksensor II 
Till 

Till / avaktiverad från-

kopplad (delprojekte-

ring) 

 X01 – X03 

 

Tabell C: Oberoende konfigurationer. Dessa är ändringsbara oberoende av brytarinställningarna i ASD 535. 

Sektor 

 Parameter 
Default-inställning Val 

Klocka   

 År, månad, dag, timme, minut --- Minuter - År 

Relä / OC-utgång / Reset-knapp / Diverse   

 Relä 3 och OC-utgång 3, AMB 35 Alarm II enligt kap. 7.2.2 

 Relä 1, 1.RIM 35 Försignal 1 röksensor I enligt kap. 7.2.2 

 Relä 2, 1.RIM 35 Försignal 2 röksensor I enligt kap. 7.2.2 

 Relä 3, 1.RIM 35 Försignal 3 röksensor I enligt kap. 7.2.2 

 Relä 4, 1.RIM 35 Försmutsning röksensor I enligt kap. 7.2.2 

 Relä 5, 1.RIM 35 Tillstoppning insugningsrör I enligt kap. 7.2.2 

 Relä 1, 2.RIM 35 Försignal 1 röksensor II enligt kap. 7.2.2 

 Relä 2, 2.RIM 35 Försignal 2 röksensor II enligt kap. 7.2.2 

 Relä 3, 2.RIM 35 Försignal 3 röksensor II enligt kap. 7.2.2 

 Relä 4, 2.RIM 35 Försmutsning röksensor II enligt kap. 7.2.2 

 Relä 5, 2.RIM 35 Tillstoppning insugningsrör II enligt kap. 7.2.2 

 Reset-knapp Till/Från Till Till/Från 

 Uppvärmningsstyrning, eftervärmningstid 2 min 1 – 60 min 

 MCM-inställning, registreringsintervall 1 s 1 – 120 s 

 MCM-toppvärdesminne Från Från/Till 

 Genomför Grund-reset --- Till/Från 

 Röksensor-driftsätt (Röksensor I / II) SSD/DMB 

SSD/DMB eller OEM-ingångar 

(enstaka eller i kombination) 

Frånkopplad 

 Isolera röksensor (Röksensor I / II) Normaldrift Isolera / Normaldrift 

 



Driftsättning 

 ASD 535, Teknisk beskrivning, T 811 134 sv e 85 / 120 

7.2.2 Relä-tilldelning 

Följande kriterier är programmerbara för max 11 reläer (1 styck AMB 35 vid ASD 535-1 och -3, 5 styck vid första RIM 35, 

5 styck vid andra RIM 35): 

Röksensor I / LS-Ü I Röksensor II / LS-Ü II Allmänt 

Alarm röksensor I Alarm röksensor II Störning fläkt 

Försignal 1 röksensor I Försignal 1 röksensor II Störning driftspänning 

Försignal 2 röksensor I Försignal 2 röksensor II Störning Grund-reset 

Försignal 3 röksensor I Försignal 3 röksensor II Störning litiumbatteri / klocka 

Dammbildning röksensor I Dammbildning röksensor II  

Försmutsning röksensor I Försmutsning röksensor II  

Störning röksensor I Störning röksensor II  

Tillstoppning insugningsrör I Tillstoppning insugningsrör II  

Rörbrott insugningsrör I Rörbrott insugningsrör II  

Uppvärmningsstyrning insugningsrör I Uppvärmningsstyrning insugningsrör II  

Alarm 2 insugningsrör I Alarm 2 insugningsrör II  

Kriterierna kan också tilldelas som en eller-funktion (exempel, dammbildning eller försmutsning röksensor gemensamt på ett 

relä). 

 

 

7.3 Uppstart 

De nödvändiga uppgifterna om manöver- och indikeringselement för uppstart, finns i Bild 44. 

 

Varning 
Innan ASD 535 kopplas in, måste ovillkorligen alla förberedelser för driften enligt kap. 7.1 ha utförts. 

 

 

7.3.1 Idrifttagningen med EasyConfig-förfarande 

Nedanstående visas processen vid en idrifttagningen med EasyConfig-förfarandet (Projektering utan "ASD PipeFlow"-

beräkning, utan konfigurationsprogram"ASD Config"). Vid inbyggnad av tillsatsmodulen RIM 35 reagerar RIM-reläet enligt 

uppgifter i kap. 2.2.6 och kap. 7.2.1 Tabell C. För alla andra inställningar gäller likaledes default-värdena i kap. 7.2.1. 

 
Utgångsläge: Rörsystem monterat(-ade) och anslutet(-na) 
till ASD, röksensor(-er) i ASD, brytarläge enl. rörsystem 
(t.ex. ”b22”) (z.B. ”)”b22

Koppla in matarspänning (brandlarmcentral), fläkten går igång 
stegvis till angivet varvtal
(tid ca. 100 s), nästa körning kan ändå utföras direkt.

välj nödvändigt brytarläge för drift enl. kap. 4.4.4.3 (t.ex. ” ”)b22

 Tillvägagångssätt enligt 7.3.5

 Tillvägagångssätt enligt 7.3.4

 Tillvägagångssätt enligt 7.3.3

vänta i utför fullständig resetminst 5 minuter efter start  

System i drift, idrifttagning klar

Ställ in datum och tid

Systemet kan nu larma

Idrifttagning via EasyConfig

 

Bild 46  Processförlopp Idrifttagning med EasyConfig 
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7.3.2 Idrifttagningen med Konfigurationsprogrammet "ASD Config" 

Nedanstående visas processen för idrifttagning med konfigurationsprogrammet "ASD Config". Konfigurationsprogrammet 

"ASD Config" är bara nödvändigt vid ändringar i default-konfigureringsprofilen (Kap. 7.2.1) måste göras eller efter ändring i be-

räkningsprogrammet"ASD PipeFlow". 

 

Utgångsläge: Rörsystem monterat(-ade) och anslutet(-na) 
till ASD, röksensor(-er) i ASD

Brytarläge enl. rörsystem (t.ex. ” ”), eller enl. b22
”ASD ” känt efter beräkningPipeFlow

Koppla in matarspänning (brandlarmcentral), 
fläkten går igång stegvis till angivet 
varvtal (tid ca. 100 s), nästa körning kan ändå . 

Förändra, spara och ställa in för drift 
i brytarläge , eller X01 X02 X03

Ändra och spara på enhetsnivå 
(oberoende av brytarläge A, b, C, W eller X)

välj nödvändigt brytarläge för drift 
enl. kap. 4.4.4.3 (t.ex. ” ”)b22

Nej

Nej

Ja

Ja

 Tillvägagångssätt enligt 7.3.5



Tillvägagångssätt enligt 7.3.3

vänta i  minst 5 minuter efter start
 utför fullständig reset

System i drift, idrifttagning klar

Anslut dator, starta “ASD Config”

Förändring 
av inställningar enligt 

tabell A och B
(kap. 7.2.1)

Förändring 
av inställningar enligt 

tabell C
(kap. 7.2.1)

Ställa in datum och tid (efter datorn)

Idrifttagning med konfigureringsprogram 
“ASD Config”

Systemet kan nu larma

 

Bild 47  Processförlopp Idrifttagning med Konfigurationsprogrammet "ASD Config" 
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7.3.3 Inställning av fördefinierade brytarinställningar A11 till C32, W01 till W48 

I det följande förloppet beskrivs förfarandet när ASD 535 måste ställas in med en av de fast parametrerade brytarinställningar-

na A11 till C32 resp. W01 till W48. 

Exempel: ASD 535-4 (med 2 insugningsledningar) ska reagera enligt EN 54-20, Klass B. Insugningsledningarna är lagda U-

formigt, inom systemgräns 2. Enligt kap. 4.4.4.3 ska brytarinställning b22 väljas. 

 

Varning 
Brytarställningarna W01 till W48 får bara användas efter konsultation med tillverkaren. De där i inlagda värdena 

rörande luftflödesövervakning är inte kontrollerade enligt EN. 

Åtgärd Visning Förfarande / Anmärkning 

(1)  Tryck på knapp "UP" blinkande C32  Visning av Default-inställning 

(2)  Tryck på knapp "UP" igen (2 x), tills 

visningen b 

efter varandra A / b  Visning av brytarinställnings-grupp b 

(3)  Tryck på knapp "OK" b11  Visning av den minsta möjliga brytarinställningen i 

grupp b 

(4)  Tryck på knapp "UP" tills visningen 

b22 

efter varandra b11 / b12 / b21 / b22  Visning av möjliga brytarinställningen i grupp b 

(5)  Tryck på knapp "OK" blinkande b - - (ca. 4 x)  en ny programmering är programmerad 

(6)  Genom ny tryckning på knappen 

"UP" kan förändringen kontrolleras 

blinkande b22  Visning av den nya inställningen 

 

 

7.3.4 Inställning av datum och tid och fråga 

I nedanstående förlopp beskrivs hur man ställer in datum och tid. 

Exempel: Inställning av 10 Juni 2010; kl. 11:05 

Åtgärd Visning Förfarande / Anmärkning 

(1)  Tryck på knapp "UP" blinkande C32 eller andra   Visning av Default-inställning eller anläggnings-

specifik brytarinställning enligt kap. 4.4.4.3 

(2)  Tryck på knapp "UP" igen (8 x), tills 

visningenT 

efter varandra A / b / C / E / F / M / 

o / T 

 Visning av brytarinställnings-grupp T 

(3)  Tryck på knapp "OK" T00    Visning datum / tid, frågemodus  

(4)  Tryck på knapp "UP" T01  Visning datum / tid, inmatningsmodus 

(5)  Tryck på knapp "OK" Y10  Visning år 2010 

(6)  Tryck på knapp "UP" tills visningen 

Y10 

Y10  Valt år 2010 

(7)  Tryck på knapp "OK", månad visas M01  Visning månad Januari 

(8)  Tryck på knapp "UP" tills visningen 

M06 

M06  Vald månad Juni 

(9)  Tryck på knapp "OK", dag visas d01  Visning första dagen i månaden 

(10)  Tryck på knapp "UP" tills visningen 

d01 

d10  Vald dag 10 

(11)  Tryck på knapp "OK", timme visas H01  Visning första timmen på dagen 

(12)  Tryck på knapp "UP" tills visningen 

H11 

H11  Vald timme 11 

(13)  Tryck på knapp "OK", minut visas M01  Visning av första minuten i timmen 

(14)  Tryck på knapp "UP" tills visningen 

M05 

M05  Vald minut 05 

(15)  Tryck på knapp "OK", datum och tid 

är programmerade 

blinkande T - - (ca. 4 x)  Datum är inställt på 10.06.2010, och klockan bör-

jar gå från kl. 11:05:00 

 

Upplysning 
 Fråga efter datum och tid: 

I brytarinställning T00 och därefter tryckning på knappen "OK" visas aktuellt inställd datum och tid för 

ASD 535. 

Exempel: I följd Y10 > M06 > d10 > H11 > M05 > S28. 
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7.3.5 Grund-reset 

Vid idrifttagningen av ASD 535 behövs en grund-reset för att hämta grunddata (t.ex. ansluten insugningsledning, motordata). 

Med grund-reset sker dessutom en automatisk justering av luftflödesövervakningen på anslutna insugningsledningar. 

 

Upplysning 
 Grund-reset ska göras under normala betingelser; dvs. ventilation, klimatanläggningar osv. måste vara till-

kopplad i normaldrift. 

 Om det finns en revisions-insugningsöppning, ska den täckas över med tejp eller med en revisions-clips. 

 Vid enhetsövervakningar av ventilerade objekt, ska grund-reset utföras vid normal ventilering. 

 Om man utför en utvidgning, omrustning eller reparation på insugningsledningen, måste ovillkorligen en ny 

grund-reset genomföras. 

 Efter en förändring av fläkt-varvtalet måste man ovillkorligen göra en Grund-reset. 

 Efter en uppdatering av firmware, behövs bara en Grund-reset om det uttryckligen sägs i tillhörande beskriv-

ning till firmware. 

 Innan man gör en grund-reset – dvs. efter tillkoppling av ASD 535 – måste man ovillkorligen hålla en väntetid 

på minst 5 min. 

Åtgärd Visning Förfarande / Anmärkning 

(1)  Tryck på knapp "UP" blinkande C32 eller andra   Visning av Default-inställning eller anläggnings-

specifik brytarinställning enligt kap. 4.4.4.3 

(2)  Tryck på knapp "UP" igen (9 x), tills 

visningen U 

efter varandra A / b / C / E / F / M / o / 

T / U 

 Visning av brytarinställnings-grupp U 

(3)  Tryck på knapp "OK" U01  Visning Grund-reset Till 

(4)  Tryck på knapp "OK" igen blinkande U - - (5 till max 120 s)  Grund-reset är i gång 

(5)  vänta blinkande punkt (Watchdog-visning)  Grund-reset avslutad 

 

 

7.3.6 Visning av Firmware-version 

På ASD 535 kan man med brytarinställning F kan man se vilken Firmware som är inladdad. 

Åtgärd Visning Förfarande / Anmärkning 

(1)  Tryck på knapp "UP" blinkande C32 eller andra   Visning av Default-inställning eller anläggnings-

specifik brytarinställning enligt kap. 4.4.4.3 

(2)  Tryck på knapp "UP" igen (5 x), tills 

visningen F 

efter varandraA / b / C / E / F  Visning av brytarinställnings-grupp F 

(3)  Tryck på knapp "OK" efter ca. 2 s blinkande,  

t.ex. F01 paus F06 paus F00 

 Visning av Firmware-version, här 01.06.00 
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7.3.7 Avregistrering av tillsatsmoduler XLM 35, SLM 35, RIM 35, MCM 35, SIM 35 

Tillsatsmodulerna (XLM 35, SLM 35, RIM 35, MCM 35, SIM 35) registreras automatisk vid tillkoppling av apparaten och är di-

rekt övervakade och driftsklara. MCM 35 börjar med dataregistreringen så snart SD memory card är insatt (ser man på blinka-

de röd LED på MCM). För läsning av SD memory card eller vid bortmontering i efterhand av en tillsatsmodul – t.ex. för att den 

inte används – gör man en avregistrering av tillsatsmodulen på Main Board AMB 35. 

 

Upplysning 
Vid avregistreringen finns en Timeout-tid (ca. 15 s). Under denna tid kan tillsatsmodulen utan elektriska problem 

tas bort från AMB 35 eller SD memory card kan tas bort från MCM. Om det under Timout-tiden inte görs någon 

bortmontering (inkl. bortmontering av SD memory card), aktiveras tillsatsmodulen åter och registreringen på MCM 

fortsätter. 

Åtgärd Visning Förfarande / Anmärkning 

(1)  Tryck på knapp "UP" blinkande C32 eller andra   Visning av Default-inställning eller anläggnings-

specifik brytarinställning enligt kap. 4.4.4.3 

(2)  Tryck på knapp "UP" igen (7 x), tills 

visningen o 

efter varandra A / b / C / E / F / M / o   Visning av brytarinställnings-grupp o 

(3)  Tryck på knapp "OK" o00   Avregistrera visning av tillsatsmodul 

(4)  Tryck på knapp "OK" igen blinkande o - - (Timeout-tid ca. 15 s)  Start avregistreringsförlopp, tid ca. 15 s  

(5)  Skilj respektive tillsatsmodul inom 

avregistreringstiden (15 s) elektriskt 

från AMB 35 (flatbandskabeln) eller 

ta bort SD memory card från MCM  

  Skiljs inte modulen inom 15 s elektriskt från AMB 

35 (inkl. borttagning avSD memory card), aktiveras 

modulen åter och registreringen på MCM fortsätter 

 

 

7.4 Omprogrammering 

 

 

Varning 
ASD-parametrarna är från fabriken inställda med default-värden resp. värden så att utlösningsegenskaperna en-

ligt EN 54-20 uppfylls. En ändring av parametrarna kan ev. innebära att man lämnar EN 54-20. Varje anpassning 

eller förändring av ASD 535 över konfigurationsprogrammet "ASD Config" eller med användargränssnittet i brand-

larmscentralen, får bara göras av tillverkaren eller av tillverkaren utbildad och upplärd fackpersonal.. 

 

 

7.4.1 Omprogrammering på ASD 535 

Om man inom systemgränserna väljer en annan brytarinställning, måste (A11 till C32 resp. W01 till W48), omprogrammering 

göras enligt kap. 7.3.3. 

 

 

7.4.2 Omprogrammering med konfigurationsprogrammet "ASD Config" 

Vid förändring av parametrar enligt kap. 7.2.1 och kap. 7.2.2 ska konfigurationsprogrammet "ASD Config" användas. 
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7.4.3 Omprogrammering från SecuriPro / SecuriFire med SLM 35 

Vid uppkoppling över en SLM 35 till SecuriPro- eller SecuriFire-brandlarmcentral, kan en begränsad omprogrammering av 

ASD 535 göras via användargränssnittet på brandlarmscentralen. 

 

Upplysning 
 Vid uppkoppling från SecuriPro- eller SecuriFire-brandlarmcentral, måste i varje fall en idrifttagning av 

ASD 535 göras. En grund-reset från brandlarmcentralen är inte möjlig. 

 Omprogrammeringen från SecuriPro- eller SecuriFire-brandlarmcentral, är bara möjlig när skjutomkopplaren 

på SLM 35 står i läge "BMZ". Står omkopplaren i läge "ASD" är ASD master och från brandlarmcentralen kan 

man bara göra en statusförfrågan (se också kap. 8.5.5.1). 

 En omprogrammering från SecuriPro- eller SecuriFire-brandlarmcentralen är bara verksam i brytarinställning-

arna X01 till X03. 

 

Följande kriterier kan förändras (beakta brytarinställningarna på SLM 35): 

Kriterium Steg motsvarar värden på ASD eller ( område från brandlarmscentralen) 

Avkänningskänslighet för röksensorerna; 

hög 80 % av "medel" 

medel motsvarar känslighet enligt A11 till W48 resp. "ASD PipeFlow" (= 100 %) 

liten  120 % av "medel" 

Känslighet för luftflödesövervakningen 

hög ±10 % ( ±10 %) 

medel ±20 %, enligt A11 till C32 

liten  ±50 % ( ±30 – ±70 %) 

Fördröjningstid för luftflödesövervakningen 

hög  20 min ( 11 – 60 min) 

medel  10 min ( 6 – 10 min) 

liten 300 s, enligt A11 till C32 ( 10 s – 300 s) 

Återskapande av fabriksinställningarna Default ovannämnda kriterier på default-värden 

 = Normerade inställningar enligt EN 54-20 

 

Upplysning 
En senare omprogrammering på ASD är möjlig. 

 Känslighetsstegen på användargränssnittet på brandlarmcentralen omfattar enligt ASD-konfigureringen ett de-

fault-värde och ett bestämt område. 

Exempel: Efter idrifttagningen av ASD 535 är känsligheten för luftflödesövervakningen automatiskt satt på 

±20 % (Default-värde, enligt EN 54-20). Vid en senare omprogrammering från brandlarmcentralen till steg 

"låg" förändrar ASD sin konfigurering till ±50 %. Om man senare omprogrammerar ett ytterligare steg på ASD 

med konfigurationsprogrammet "ASD Config" – t.ex. till ±30 % – förblir vid en statusförfrågan från brandlarm-

centralen steget "låg" (±30 % är för brandlarmcentralen inom samma område som ±50 %). En förändring på 

ASD med ±10 % däremot, visar "hög" på brandlarmscentralen. 

 

Varning 
 En omprogrammering från SecuriPro- eller SecuriFire-brandlarmcentral kan ev. innebära att man lämnar EN 

54-20. Varje anpassning eller förändring av ASD 535 över SecuriPro- eller SecuriFire-brandlarmcentral, får 

bara göras av tillverkaren eller av tillverkaren utbildad och upplärd fackpersonal.. 

 

 

7.4.4 Omprogrammering från SecuriFire med SLM 35 

(Under förberedelse) Vid uppkoppling via en XLM 35 på SecuriFire-brandlarmcentral kan styrning och ändringar i ASD-

apparatkonfigurationen göras direkt från brandlarmscentralen. Då startas brandlarmscentralens manöverprogram "SecuriFi-

re Studio" för tillträde på ASDs konfigurations-program "ASD Config". Med detta kan ändringar på ASD 535 realiseras. 
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7.5 Ladda ny Firmware till ASD 535 

Firmware är lagrat på Flash-PROM i ASD 535. FW-upgrade sker med USB-gränssnittet på AMB 35 med konfigurationspro-

grammet "ASD Config". Vid respektive val av FW-upgrade i "ASD Config" anropas programmet "Flasher Tool". Vid FW-

upgrade ska på AMB 35 i ASD 535 omkopplaren S4 ställas i läge "P" och knappen "HW-reset" ska tryckas (se också Bild 44). 

 

Upplysning 
Tryckning på knappen "HW-reset" i brytarlägeS4 "P" leder till utlösning av störningsreläet. Vid en FW-upgrade på 

ASD 535 ska man därför ovillkorligen i förhand koppla från brandkontroller och fjärralarmering på överordnat 

system (brandlarmcentral). 

Åtgärd Visning Förfarande / Anmärkning 

(1) Ställ brytaren S4 på¨AMB 35 i läge "P".   ASD förbereds för FW-upgrade, ASD kopplas i 

Program-Mode. 

(2) Tryck kort på knappen "HW-reset" på 

AMB 35. 

LED 2 på AMB 35 lyser konstant  Visning "Watchdog står" 

 ASD utlöser störning 

 Fläkten stoppar 

 Segment-displayen på AMB 35 har ett villkorat till-

stånd utan betydelse. 

(3) Välj "FW download" i "ASD Config". 

 

 Fönstret för "Flasher Tool" öppnas med grundin-

ställningar. 

(4) Instruktionen "ASD detect" väljs 

("Start"): 

 Under "COM-Port" ställs automatiskt 

USB Serial Port in på den anslutna 

ASD, 

 Bekräfta Info-meddelande med 

"OK". 

 

 Visning av de nödvändiga kommunikations-

inställningarna. 
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Fortsättning: 

(5)  Sök med"Browse" var förteckningen 

med den nya FW finns; 

 Välj filen med den nya FW och be-

kräfta med "Öppna"; 

 Bocken vid"Verify" lämnas kvar (De-

fault); 

 Tryck på knapp "Start". 

 

 Val av ny FW. 

(6) Överföring till ASD 535 börjar. Efter av-

slutad överföring visas Info-

meddelande "Finish", bekräfta detta 

med "OK". 

 

 Överföringstid ca. 150 s 

 Under överföringen blinkar LED 5 och 6 på 

AMB 35 

(7) Ställ brytaren S4 på¨AMB 35 i läge "R".   ASD befinner sig åter iRun-Mode 

(8) Tryck kort på knappen "HW-reset" på 

AMB 35. 

LED 2 på AMB 35 slocknar och på 

segmentdisplayen visas genom ca. 

4 gånger binkande det tidigare in-

ställda brytarinställningen (t.ex. 

b22). 

 Fläkten startar 

 Störning återställs 

 ASD går vidare med de tidigare anläggningsspeci-

fika inställningarna 

 FW-upgrade är avslutad 

(9) Efter en väntetid på minst 5 min från 

punkt (7) ska man göra en ny grund-

reset. Observera: Behövs bara när det-

ta uttryckligen nämns i den tillhörande 

firmware-beskrivningen. 

enligt kap. 7.3.5  Beakta firmware-beskrivningen till det FW som ska 

laddas in 

 enligt kap. 7.3.5 

 

 

7.6 Mätningar 

Kontrollera ASD-matningsspänning på anslutningsplintarna 1 och 2 (vid redundant matning också på 3 och 4). Spänningen 

ska vid korrekt inställd brandlarmcentral-spänningsmatning (inte nödströmsdrift) ligga inom området 12,3 och 13,8 V-DC (i 

12 V-DC-drift) resp. 21,6 och 27,6 V-DC (i 24 V-DC-drift). Värdet är beroende av ledningslängden. Den uppmätta spänningen 

ska efter idrifttagningen föras in i idrifttagningsprotokollet (se också kap. 7.8). 

Med ledningsarean, bestämd och installerad enligt kap. 4.9.2 måste detta spänningsvärde finnas i slutet av den elektriska in-

stallationen - alltså vid ASD 535 - för att en felfri funktion av ASD 535 ska garanteras (se också kap. 4.9.2). 

 

Upplysning 
Ligger det uppmätta värdet utanför den angivna området, kan det leda till felfunktioner eller till och med skador på 

ASD 535 (över 30 V-DC). 

För lågt spänningsvärde kan vara orsakas av för dåligt dimensionerad ledningsarea eller för felaktigt inställd 

brandlarmcentral-spänning. 
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7.6.1 Avläsning av inställd konfigurering och luftflöde 

Förutom mätning av matningsspänningen på ASD 535 ska den inställda konfigureringen (valda brytarinställningar vid idrifttag-

ning A11 till C32, W01 till W48 enligt kap. 4.4.4.3 eller parametrerade brytarinställningar X01 till X03) och luftflödena (flödeslö-

des-förändring vid tidpunkten för grund-reseten) registreras och föra in i idrifttagningsprotokollet (se också kap. 7.8). 

Åtgärd Visning Förfarande / Anmärkning 

(1)  Tryck kort på knappen "UP" på AMB 

35. 

blinkande, t.ex. b22 eller annan  visning av den valda brytarinställningen vid idrift-

tagningen A11 till C32, W01 till W48, X01 till X03 

(2)  Tryck på knapp "UP" igen (10 x), tills 

visningen V 

efter varandra A / b / C / E / F / M / o / 

T / U / V 

 Visning av brytarinställnings-grupp V 

(3)  Tryck på knapp "OK" V01  Val av volymström-mätning för insugningsledning 

(4)  Tryck på knapp "OK" igen efter ca. 2 s blinkande, t.ex. 099  Visning volymström insugningsledning I = 99 % av 

grund-reset (grund-reset = 100 %) 

(5)  vid ASD 535-2 och -4: 

Tryck på knapp "UP" igen (10 x), tills 

visningen V 

efter varandra A / b / C / E / F / M / o / 

T / U / V 

 Visning av brytarinställnings-grupp V 

(6)  Tryck på knapp "OK" V01  Val av volymström-mätning för insugningsledning 

(7)  Tryck på knapp "UP" V02  Val av volymström-mätning för insugningsledning 

II 

(8)  Tryck på knapp "OK" igen efter ca. 2 s blinkande, t.ex. 098  Visning volymström insugningsledning II = 98 % av 

grund-reset (grund-reset = 100 %) 

Betydelse: Värde < 100 % = Riktning tillstoppning / > 100 % = Riktning rörbrott 

 

 

Upplysning 
Enligt EN 54-20 måste en förändring av luftströmmen större än ±20 % rapporteras som en störning. I den aspire-

rande rökdetektorn ASD 535 visas luftflödet vid korrekt och rent samplingsrör efter Grund-reset som 100 %. I bry-

tarinställningarna A11 till C32 utlöser en förändring av detta värde större än ±20 % – alltså under 80 % resp. över 

120 % – och efter utgången av fördröjningstiden LS-Ü på 300 s, en störning. 
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7.7 Test, prövning och kontroll 

Förutom kontrollerna enligt kap. 7.1 på insugningsledningen ska man kontrollera utlösning av störning och alarm på ASD 535 

och rätt alarmering (grupp/linje) på brandlarmscentralen. Dessa tester ska föras in i idrifttagningsprotokollet (se också kap. 

7.8). 

 

Upplysning 
Blockera eller koppla från brandkontroll och fjärralarmering på den överordnade brandlarmscentralen. 

 Mellan de enstaka kontrollerna ska man göra en återställning av ASD 535 (lämpligen på brandlarmscentralen, 

eftersom en reset på ASD inte återställer brandlarmscentralen). Efter testerna ska originaltillståndet för insug-

ningsledningen återställas (tillslutna samplingshål öppnas åter, revisions-insugningsöppning stängs. 

 På ASD 535-2 och ASD 535-4 ska kontrollerna utföras förbägge insugningsledningarna. 

Testresultat Förfarande Åtgärd 

Kontroll av luftflödesöver-

vakningen 

 /  

Klistra för samplingshål (tejp). Antalet 

beror på rörkonfigurationen 

 Så snart förändringen av volymflödet har överskridet ±20 % (även 

kontrollerbart med brytarinställning V enligt kap. 7.6.1), börjar LED 

"Fault" att blinka. 

 Efter att LS-Ü fördröjningen (300 s) har gått slut löser ASD störning 

ut  störning på brandlarmscentralen. 

Kontrollera alarmutlösning 

 /  

Tillför rök på revisions-

insugningsöppning eller insugnings-

öppning, se också kap. 7.7.1 

 ASD utlöser alarm  Alarm på brandlarmcentral, kontroll av korrekt 

alarmering (grupp-/områdesutlösning) på brandlarmscentralen. 

 Om det finns försignaler, löser dessa också ut. 

 

 

7.7.1 Kontroll av alarmutlösning 

Vid idrifttagningen och efter några förändringar (reparationer) på insugningsledningen måste alarmutlösningen ske alltid från 

sista insugningsöppningen per rörgren. Därigenom testas genomsläppligheten för hela insugningsledningen. 

För kontroll av alarmutlösning vid ordinarie reparations- och underhållsarbeten kan ASD 535 via revisions-

insugningsöppningen sättas i alarmtillstånd med hjälp av testgas. Eftersom insugningsledningen kontinuerligt övervakas, är 

en kontroll via insugningsledningen i detta fall i regel inte nödvändig. Efter genomförd test, ska åter revisions-

insugningsöppningen stängas till (tejp eller revisions-clips). 

Räcker inte kontrollen via revisions-insugningsöppning till, kan man kontrollera via insugningsledning enligt följande: 

 Punktvis test av samplingshål; Enstaka eller flera insugningsledning påförs direkt med rök. Lämpligt är Imker- eller röksta-

var. En utlösning med testgas är också möjlig. 

 Ytmässigt test av insugningsledningen ; Ytmässigt test av insugningsledningen genom brandförsök är bara meningsfullt 

och genomförbart med stöd av EN 54-20. 

 

Fara 
Om äkta brandförsök ska genomföras, ska dessa bara göras efter konsultation med det lokala brandförsvaret 

(brandkåren) och ska utföras av utbildad fackpersonal från tillverkaren. 

 

 

7.8 Idrifttagningsprotokoll 

Vid leveransen av ASD 535 finns i förpackningen ett idrifttagningsprotokoll (viket papper). I detta ska alla utförda mätningar 

och tester i samband med idrifttagningen och reparation, skrivas in och skrivas under. 

 

Upplysning 
 Med hjälp av idrifttagningsprotokollet kan man dra slutsatser om idrifttagningstillståndet, vid reparationsarbe-

ten och efter andra händelser gällande ASD 535. Protokollet är också att slags dagbok för ASD 535. 

 Idrifttagningsprotokollet ska föras ansvarsfullt och komplett och ska förvaras tillsammans med ASD 535. Vid 

behov kan man göra en kopia för lagring i anläggningspärmen. 
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8 Hantering 

 

Varning 
Följande punkter ska man beakta vid hanteringen av den aspirerande rökdetektorn ASD 535: 

  Systemet kapacitet beror på insugningsledningen. Förlängningar eller förändringar i installationen kan orsaka 

funktionsstörningar. Verkan av sådana förändringar ska kontrolleras. Kapitel 4 (Projektering) måste man under 

alla omständigheter ta hänsyn till. Beräkningsprogrammet "ASD PipeFlow" kan man få från tillverkaren. 

 

 

8.1 Manöver- och indikeringselement 
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Bild 48  Bild över manöver- och indikeringselement 

På manöverenheten finns knappen "Reset", med vilken utlösta händelser (alarm/störning) direkt kan återställas på ASD 535. 

Inne i apparaten på Main Board AMB 35 en alfanumrerisk display och två 7-segmentdisplayer samt två knappar monterade 

("UP" / "OK"). 
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8.2 Funktionsförlopp för manövreringen 

Manövreringen av den aspirerande rökdetektorn ASD 535 i normaldrift (efter idrifttagningen) inskränker sig till Till-

/Frånkoppling resp. återställning av utlösta händelser (Alarm/Störning). Manövreringen görs i regel på brandlarmcentralen, 

med inmatning av funktionerna "Grupp Till/Från" och "Reset" (på ingång "Reset Extern" på ASD 535). 

Med knappen "Reset" på manöverenheten eller genom kortvarigt utstyrning av ingången "Reset Extern" kan utlösta händelser 

på ASD 535 återställas på plats. Återställning kan bara ske när den utlösta händelsen inte lägre ligger an (t.ex. röksensor har 

ingen rök mer). Ligger en varaktig signal på ingången "Reset Extern" leder detta till en inaktivkoppling (frånkoppling) av 

ASD 535 (se också kap. 2.2.6 och 6.6.2). 

 

Upplysning 
Återställningen på plats innebär ingen återställning av en överordnad brandlarmscentral. Det finns också möjlighet 

att genom resetförfarandet i ASD 535 en störning utlöser brandlarmscentralens överordnade linje. 

För idriftsättning av ASD 535 finns inne i apparaten på Main Board AMB 35 en alfanumrerisk display och två 7-

segmentdisplayer samt två knappar monterade ("UP" / "OK"). Med dessa element är en typ av vridkontakt-funktion möjlig, dvs. 

indikeringar och positionering av områdetA00 till Z99 kan göras. 

Med dessa element kan idrifttagningen av ASD 535 göras. Också apparatinställningar av de fördefinierade systemgränserna 

kan anropas – EasyConfig. Dessa fördefinierade platser har för det första ett normalt värde för avkänningskänsligheten , luft-

strömövervakning (LS-Ü) och rörkonfiguration. För det andra finns också platser, som tillåter avvikelser från de normala gräns-

värdena beträffande luftströmövervakningen. EasyConfig-förfarandet möjliggör en idrifttagning av apparaten utan konfigura-

tions-programmet "ASD Config". Om anläggningsspecifika programmeringar måste göras - t.ex. efter en beräkning med "ASD-

PipeFlow" eller vid programmering av RIM 35 - ska konfigurationsprogrammet "ASD Config" användas. 

 

 

8.3 Brytarinställningar 

Nedan är brytarinställningarna upplistade, vilka kan anropas på segmentdisplayen, med knapparna "UP" / "OK" AMB 35. Med 

brytarinställningar kan som En inmatning (A / b / C / o / T / U / W / X) utföras, eller också utföras som frågor (E / F / V). 

För vridomkopplar proceduren finns en timeout-tid (ca. 5 s). Om inget förlopp fortsätter under denna tid, avbryts det och seg-

mentdisplayen återvänder automatisk till viloläget (blinkande punkt). 

Pos. Område / Visning Syfte Betydelse / Förfarande  

A A11 / A12 Normerade systemgränser enligt EN 54-20, Klass A se kap. 4.4.4.3 och 7.3.3 

b b11 / b12 / b21 / b22 Normerade systemgränser enligt EN 54-20, Klass B se kap. 4.4.4.3 och 7.3.3 

C C11 / C12 / C21 / C22 / C31 / C32 Normerade systemgränser enligt EN 54-20, Klass C se kap. 4.4.4.3 och 7.3.3 

E E01 till E99 

 G00 till G99 
Händelseminne, 99 händelser (E01 = sista händelse) 

 Händelsegrupp G00 till G99 

se kap. 8.5.3 

F F00 till F99 (3 x) Visning av Firmware-version se kap. 7.3.6 

o o00 Avregistrera tillsatsmoduler (optionsmoduler) (alla samtidigt) se kap. 7.3.7 

T Y10 till Y99 / M01 till M12 

d01 till d31 / H00 till H23 

M00 till M59 

Fråga (T00) och inställning (T01) av datum och tid se kap. 7.3.4 

U U01 Utföra grund-reset se kap. 7.3.5 

V V01 / V02, vardera 000 till 255 Utmatning volymflöde i % rör I (=V01), rör II (=V02) se kap. 7.6.1 

W W11 till W48 Inte normerade systemgränser se kap. 4.4.4.4 och 7.3.3 

X X01 till X03 Parametrerbara brytarinställningar se kap. 7.2.1 

 

Upplysning 
 Tabellen visar en upplistning av befintliga brytarinställningar. En noggrann beskrivning om manöverfunktioner-

na (inmatningsförfarandet) finns i aktuellt kapitel (Spalt "Betydelse/Förfarande"). 
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8.4 Återställning 

Återställning av ASD 535 efter en utlöst händelse kan göras genom 

 Tryckning på knappen"Reset" på ASD på plats eller 

 kort aktivering av ingången "Reset Extern" på  ASD 

 

 

Upplysning 
 Återställning kan bara utföras efter att en händelse har utlösts, men först sedan kriteriet som utlöste händelsen 

har gått till viloläge (t.ex. röknivån i röksensorn åter ligger under utlösningströskeln eller störningshändelsen är 

åtgärdad). Genom återställning går ASD 535 "normalt" vidare och fläkten stoppar inte. 

 Återställning på plats (Knapp "Reset") innebär ingen återställning av en överordnad brandlarmscentral Det 

finns också möjlighet att genom resetförfarandet i ASD 535 en störning utlöser brandlarmscentralens överord-

nade linje. 

 

 

8.5 Indikeringar 

8.5.1 Visningar på manöverenheten 

På manöverenheten visar flera LEDs det aktuella tillståndet för ASD 535. I nedanstående tabell finns bara tillstånden för 

ASD 535-1 resp. -3 (en röksensor / en insugningsledning) upplistade. Om det gäller en ASD 535-2 resp. -4 finns visningarna – 

med undantaget driftsvisning – i dubbelt utförande (I och II, se också Bild 48). 

 Visning 

Funktion / Tillstånd 

Drift Alarm Fault 
Det. dusty 

Det. dirty 

 

Röknivå 

1 till 10 

 grön röd gul gul gul 

System Från (spänningslöst)      

System Inaktivt (Reset Extern) Till  ½ s T   

Röksensor Från (från brandlarmscentralen) Till  ½ s T   

Vilotillstånd Till     

Tillstoppning/Rörbrott, fördröjning igång   Till  1 s T   

Tillstoppning/Rörbrott, störning utlöst Till  Till   

Tachosignal fläkt saknas Till  Till   

Störning utlöst Till  Till   

Försignal 1 (ASD 535-1 / -2) Till 2 s T    

Försignal 2 (ASD 535-1 / -2) Till 1 s T    

Försignal 3 (ASD 535-1 / -2) Till ½ s T    

Röknivå 1 till 10 (ASD 535-3 / -4)   Till    Till 

Försignal 1, 2 eller 3 (ASD 535-3 / -4)   Till    1 s T 

Alarm Till Till    

Röksensor dammbildning Till   1 s T  

Röksensor försmutsning Till   ½ s T  

Röksensor störning Till   Till  

 

Upplysning 
 Dessutom vid ASD 535-3 och -4: 

 Ingen störning utlöst (löser ut först efter fördröjningstiden gått ut LED "Fault" visning konstant ljus). 

 LED för respektive röknivå 1–10 (motsvarar 10–100 % av alarmtröskeln) lyser konstant då nivåerna 

överskrids. Om det finns en försignal programmerad för denna nivå, börjar LED att blinka (Default: VS 1 = Nivå 

3 / VS 2 = Nivå 5 / VS 3 = Nivå 7). 

T = Visning blinkar; ½ s Takt / 1 s Takt / 2 s Takt 
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8.5.2 Visningar på Main Board AMB 35 

På Main Board AMB 35 finns förutom segmentdisplayen, diverse hjälp-LEDs, som har följande betydelser (se också Bild 48): 

 Blinkande punkt i vänster segmentdisplay = Watchdog-visning (processor igång; 

 I segmentdisplay blinkande, punkt och AL = Autolearning igång; 

 I segmentdisplay, vänster blinkande punkt, höger punkt konstant ljus = Dag-/Natt-styrning aktiv (bara i X01 – X03); 

 LED 2 = Watchdog-visning (Processor stoppad  ASD har utlöst störning); 

 LED 5 = Kommunikation USB-gränssnitt, signal RX, blinkande; 

 LED 6 = Kommunikation USB-gränssnitt, signal TX, blinkande; 

Ytterligare utmatnings- och visningsmöjligheter på segmentdisplay är: 

 I brytarinställning E = Händelseminne, se kap. 8.5.3; 

 I brytarinställning F = Firmware-version, se kap. 7.3.6; 

 Knapptryckning "UP" = inställd konfiguration (A11 till C32, W01 till W48, X01 till X03), se kap. 7.6.1; 

 I brytarinställning V = Luftflödesvärde (volymflöde), se kap. 7.6.1. 

 

 

8.5.3 Visning och utläsning av händelseminnet 

Med brytarinställning E kan händelseminnet anropas. I detta kan upp till 99 händelser lagras (E01 till E99), varvid händelse 

E01 är den senaste (yngsta) Överskrider antalet händelser 99 i minnet, skrivs den äldsta över. Hela händelseminnet kan bara 

raderas av tillverkaren. 

För visning av händelserna med de 3 siffrorna i segmentdisplayen sker en uppdelning i händelsegrupper (G00 till G99). Per 

händelsegrupp kan i form av en 3-ställig kod, upp till 8 händelser visas, Vid flera samtidiga väntande händelser per händelse-

grupp, visas koderna adderade 

 

8.5.3.1 Förfarande, tolkning av händelseminne-visningen 

I nedanstående förlopp visas som ett exempel, hur den näst sista händelsen utläses (E02). Som händelse visas att röksensor I 

har utlöst ett alarm. 

Åtgärd Visning Förfarande / Anmärkning 

(1)  Tryck kort på knappen "UP" på AMB 

35. 

blinkande, t.ex. b22 eller annan  visning av den valda brytarinställningen vid idrift-

tagningen A11 till C32, W01 till W48, X01 till X03 

(2)  Tryck på knapp "UP" igen (4 x), tills 

visningen E 

efter varandra A / b / C / E  Visning av brytarinställnings-grupp E 

(3)  Tryck på knapp "OK" E01  Val av händelse E01 (senaste) 

(4)  Tryck på knapp "UP" E02  Val av händelse E02 (näst senaste) 

(5)  Tryck på knapp "OK" efter ca. 2 s blinkande, t.ex. G10  Visning av händelsegrupp G10, Röksensor I hän-

delse 

(6)  vänta efter ca. 2 s blinkande, t.ex. 001    Visning händelsekod 001, Alarm r röksensor I 

 

Upplysning 
 Flera koder: Om alarmutlösningen från röksensor I föregås av försignal 1 till 3 visas vid punkt(6) koden 057 

som resultat. Denna sammansätts (adderas) av de enskilda koderna 001 (Alarm), 008 (Försignal 1), 016 (För-

signal 2) och 032 (Försignal 3). 

En upplistning av alla händelsegrupper och tillhörande händelser (koder) visas i kap. 8.5.3.2 och 8.5.3.3. 
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8.5.3.2 Händelsegrupper  

Händelsegrupp Syfte 

G00 Allmänna händelser, del 1 (ASD Till/Från, Inaktiv, Start grund-reset, röksensor Till/Från från brandlarmscentralen) 

G01 Allmänna händelser, del 2 (Tid, Autolearning, radering händelseminne) 

G02 Allmänna händelser, del 3 (röksensor Till/Från via "ASD Config") 

G03 Allmänna händelser, del 4 (konfigurationsändring) 

G04 Allmänna händelser, del 5 (resethändelse) 

G10 Röksensor I händelse (Alarm, dammbildning, försmutsning, försignal, Alarm 2) 

G11 Röksensor I störningar, del 1 (kommunikation med ASD) 

G12 Röksensor I störningar, del 2 (röksensor-händelse) 

G13 Röksensor I isolera (Från/Till. testresultat) 

G20 Röksensor II händelse (Alarm, dammbildning, försmutsning, försignal, Alarm 2) 

G21 Röksensor II störningar, del 1 (kommunikation med ASD) 

G22 Röksensor II störningar, del 2 (röksensor-händelse) 

G23 Röksensor II isolera (Från/Till. testresultat) 

G30 Luftflödesövervakning insugningsledning I (tillstoppning, rörbrott, LS-Ü parameter, luftflödesdetektor defekt eller sak-

nas) 

G40 Luftflödesövervakning insugningsledning II (tillstoppning, rörbrott, LS-Ü parameter, luftflödesdetektor defekt eller 

saknas) 

G50 Fläktstörningar (Tachosignal, reglering, strömförbrukning) 

G60 Grund-reset-störning (div. grund-reset-parametrar, Grund-reset-Timeout, luftflöde för lågt) 

G70 Störningar RIM 1, RIM 2 

G71 Störningar SLM / XLM 

G72 Störningar BCB, ACB 

G73 Störningar MCM / SIM 

G80 Störningar AMB (driftsystem, underspänning, klocka, Autolearning ,Dag-Natt-styrning) 

 

8.5.3.3 Händelsekoder inom händelsegruppen 

G00, allmänna händelser, del 1 

001 Inkoppling av ASD (matningsspänning) 

002 Grund-reset genomförd (ASD) 

004 ASD frånkopplad (Inaktiv, över "Reset Extern") 

008 ASD tillkopplad (över "Reset Extern") 

016 Röksensor I frånkopplad från brandlarmcentral (SecuriPro – SecuriFire) 

032 Röksensor II frånkopplad från brandlarmcentral (SecuriPro – SecuriFire) 

064 Röksensor II tillkopplad från brandlarmcentral (SecuriPro – SecuriFire) 

128 Röksensor II tillkopplad från brandlarmcentral (SecuriPro – SecuriFire) 

G01, allmänna händelser, del 2 

001 Datum och tid inställd 

002 Autolearning start 

004 Autolearning korrekt avslutad 

008 Autolearning avbruten 

016 Händelseminne raderat 

032 Grund-reset genom"ASD Config" 

064 Grund-reset genom brandlarmscentralen 

G02, allmänna händelser, del 3 

001 Röksensor I avaktiverad via "ASD Config" 

002 Röksensor II avaktiverad via "ASD Config" 

004 Röksensor I aktiverad via "ASD Config" 

008 Röksensor II aktiverad via "ASD Config" 

032 Röksensor II frånkopplad (delprojektering) 

128 Röksensor II tillkopplad (delprojektering) 

G03, Allmänna händelser, del 4, konfigurationsändring 

000 X01 009 C11 018 W04 027 W13 036 W22 045 W31 054 W40 

001 X02 010 C12 019 W05 028 W14 037 W23 046 W32 055 W41 

002 X03 011 C21 020 W06 029 W15 038 W24 047 W33 056 W42 

003 A11 012 C22 021 W07 030 W16 039 W25 048 W34 057 W43 

004 A12 013 C31 022 W08 031 W17 040 W26 049 W35 058 W44 

005 b11 014 C32 023 W09 032 W18 041 W27 050 W36 059 W45 

006 b12 015 W01 024 W10 033 W19 042 W28 051 W37 060 W46 

007 b21 016 W02 025 W11 034 W20 043 W29 052 W38 061 W47 

008 b22 017 W03 026 W12 035 W21 044 W30 053 W39 062 W48 

 



Hantering 

100 / 120 ASD 535, Teknisk beskrivning, T 811 134 sv e 

Fortsättning: 

G04, Allmänna händelser, del 5, resethändelse 

001 Knapp 

002 SecuriLine 

004 PC-program "ASD Config" 

008 Extern 

G10, Röksensor I händelser 

001 Alarm röksensor I 

002 Dammbildning röksensor I 

004 Försmutsning röksensor I 

008 Försignal 1 röksensor I 

016 Försignal 2 röksensor I 

032 Försignal 3 röksensor I 

064 Alarm 2 röksensor I 

G11, Röksensor I störningar, del 1 

001 Kommunikation ASD <> Röksensor I 

002 Obekant röksensor-typ, Röksensor I 

004 Avkänningskänslighet för låg, Röksensor I 

008 Ogiltig parameter, Röksensor I 

G12, Röksensor I störningar, del 2 

001 Mätkammare röksensor I 

002 Temperatur, röksensor I 

004 Matningsspänning, röksensor I 

008 EEPROM-läsfel, röksensor I 

016 EEPROM ogiltig data, röksensor I 

032 Framställning, röksensor I 

G13, Röksensor I isolera 

001 Test Alarm röksensor I 

002 Isolering tillkopplad röksensor I 

004 Isolering frånkopplad röksensor I (normaldrift) 

008 Test Försignal 1 röksensor I 

016 Test Försignal 2 röksensor I 

032 Test Försignal 3 röksensor I 

064 Test Alarm 2 röksensor I 

G20, Röksensor II händelser 

001 Alarm röksensor II 

002 Dammbildning röksensor II 

004 Försmutsning röksensor II 

008 Försignal 1 röksensor II 

016 Försignal 2 röksensor II 

032 Försignal 3 röksensor II 

064 Alarm 2 röksensor II 

G21, Röksensor II störningar, del 1 

001 Kommunikation ASD <> Röksensor II 

002 Obekant röksensor-typ, Röksensor II 

004 Avkänningskänslighet för låg, Röksensor II 

008 Ogiltig parameter, Röksensor II 

G22, Röksensor II störningar, del 2 

001 Mätkammare röksensor II 

002 Temperatur, röksensor II 

004 Matningsspänning, röksensor II 

008 EEPROM-läsfel, röksensor II 

016 EEPROM ogiltig data, röksensor II 

032 Framställning, röksensor II 

G23, Röksensor II isolera 

001 Test Alarm röksensor II 

002 Isolering tillkopplad röksensor II 

004 Isolering frånkopplad röksensor II (normaldrift) 

008 Test Försignal 1 röksensor II 

016 Test Försignal 2 röksensor II 

032 Test Försignal 3 röksensor II 

064 Test Alarm 2 röksensor II 
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Fortsättning: 

G30, Luftflödesövervakning insugningsledning I 

001 Tillstoppning, insugningsrör I 

002 Rörbrott, insugningsrör I 

004 Ogiltig LS-Ü parameter, insugningsledning I 

008 Luftflödes-detektor I defekt / saknas 

G40, Luftflödesövervakning insugningsledning II 

001 Tillstoppning, insugningsrör II 

002 Rörbrott, insugningsrör II 

004 Ogiltig LS-Ü parameter, insugningsledning II 

008 Luftflödes-detektor II defekt / saknas 

G50, Fläktstörningar 

001 Tachosignal saknas 

002 Motorreglering utanför området 

004 Motorström för låg 

G60, Grund-reset-störningar 

001 Grund-reset-värde I, luftflöde för lågt 

002 Grund-reset-värde II, luftflöde för lågt 

004 Grund-reset-timeout 

008 Ogiltig parameter för Grund-reset I 

016 Ogiltig parameter för Grund-reset II 

032 Motorvarvtal under grund-reset utanför området 

064 Grund-reset-värde I, luftflöde för högt 

128 Grund-reset-värde II, luftflöde för högt 

G70, Störningar RIM 1, RIM 2 

001 Störning RIM 1 

016 Störning RIM 2 

G71, Störningar  SLM / XLM 

001 Störning SLM 

004 Störning SLM, för många SLM 

016 Störning XLM 

064 Störning XLM, för många XLM 

G72, Störningar BCB, ACB 

001 Störning BCB 

016 Störning ACB 

G73, Störningar MCM / SIM 

001 Störning MCM, saknas eller defekt 

002 Störning MCM, kommunikationsstörning 

004 Störning MCM, för många MCM 

016 Störning SIM 

064 Störning SIM, för många SIM 

G80, Störningar AMB 

001 Störning driftsystem 1 

002 Störning driftsystem 2 

004 Störning underspänning 

008 Störning klocka 

016 Störning EEPROM 

032 Ogiltig parameter Autolearning 

064 Ogiltig parameter Dag-Natt-styrning 
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8.5.4 Manövrering och indikationer på XLM 35 resp. SLM 35 
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Bild 49  Manövrering och indikationer XLM 35 / SLM 35 

SecuriLine-Modul SLM 35 har två omkopplare (S1 och S2) med följande funktion (bara SLM 35): 

Omkopplare S1 Manövreringstillträde ASD / BMZ 

Ställning ASD Omprogrammeringar är bara möjliga på ASD, statusförfrågning från brandlarmcentral är möjlig 

Ställning BMZ Omprogrammeringar och statusförfrågning är möjliga från brandlarmcentral och ASD 

Omkopplare S2 Antal röksensorer på ASD 

Ställning I ASD 535-1, -3 med 1 röksensor, på brandlarmcentral-sidan bara som en grupp 

Ställning I + II ASD 535-2, -4 med 2 röksensor,på brandlarmcentral-sidan som V-Al / H-Al eller Al Grupp A / Al Grupp B 

De båda LED på XLM 35 resp. SLM 35 visar kommunikationsstatus. 

LED 1 (gul) Status XLM 35 / SLM 35 <> Slingledning (lyser bara när  matning från AMB är OK) 

lyser inte ingen slingledningsspänning 

lyser konstant Slingledningsspänning OK, ingen kommunikation XLM / SLM <> Line 

blinkar (normaldrift) Kommunikation XLM / SLM <> Line OK 

LED 2 (grön) Status ASD 535 <> XLM 35 / SLM 35 

lyser inte ingen matning från AMB 35 

blinkar (normaldrift) Matning från AMB 35 OK, kommunikation XLM / SLM <> ASD OK 

 

 

8.5.5 Manövrering och indikationer på MCM 35 
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Bild 50  Manövrering och indikationer MCM 35 

De två LED på MCM 35 visar drifttillståndet på SD memory Card och kommunikationsstatus (skriver) från AMB. 

LED Card OK (grön) Status SD memory card (lyser bara när  matning från AMB är OK) 

lyser inte Förbindelse MCM <> AMB inte OK, SD memory card inte insatt, MCM avregistrerat 

lyser konstant Förbindelse MCM <> AMB OK, SD memory card insatt, MCM registrerad 

LED Com (röd) Status kommunikation / Skriver 

lyser inte ingen kommunikation från AMB 

blinkar (normaldrift) Kommunikation MCM <> ASD OK, SD memory card registrerar. 

MCM 35 och SD memory card blir vid tillkoppling av apparaten automatiskt registrerade och är direkt övervakade. Dataregi-

streringen börjar automatiskt efter ca. 10 s. 

 

Varning 
 Insättning av SD memory card: Innan man sätter in SD memory cardska man säkerställa att detta är tomt 

(kontrollera filerna). 

 Borttagning av SD memory card: Innan man tar bort SD memory card från MCM 35 ska MCM 35 avregistreras 

med manövreringen på Main Board AMB 35 (dataförlust). Detta gäller också om man i efterhand monterar bort 

MCM, t.ex. om det inte används (se kap. 7.3.7). 

 Bara av tillverkaren testade och godkända SD memory cards får användas. 

 

För att sätta inSD memory card ska man sätta kontaktlisten i riktning mot MCM-kretskortet och skjuta in det i hållaren till an-

slag tills det hakar in. Genom att åter trycka SD memory card lossar låsmekanismen och SD memory card kan åter dras ut ur 

hållaren. 
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8.5.5.1 Dataregistrering på MCM 35 

Rök- och luftflödesvärde: På SD memory card registreras varje sekund alarm-känslighet, röknivå, försmutsningsgrad och luft-

flödesvärde och lagras i Log-Files (.xls-fil). Efter 28 800 inmatningar (motsvarar 8 h vid MCM-intervall 1 s) genereras en ny  

Log-File. totalt kan 251 Log-Files (L000.xls till L250.xls) genereras för långtidsregistreringen. Efter den sista Log-File skrivs 

den äldsta (L000.xls) över. De 251 Log-Files räcker till en dataregistrering under 83 dagar (vid MCM-intervall 1 s). Dessa Log-

Files kan öppnas i Excel och visas (bearbetas) med diagram-assistenten som grafik. 

Händelser: Alla uppträdande händelser i ASD 535 skrivs in iEvent-Files (.aev-fil). Efter 64 000 händelser skapas automatiskt 

en ny Event-File. totalt kan 251 Event-Files (E000.aev till E250.aev) genereras för långtidsregistreringen. Efter den sista 

Event-File skrivs den äldsta (E000.aev) över. De 251 Event-Files räcker till för registrering av över 16 miljoner händelser. Des-

sa Event-Files kan öppnas med en Text-Editor. Tolkningen av händelserna sker analogt med kap. 8.5.3. Det finns också möj-

lighet att läsa in Event-Files med konfigurationsprogrammet "ASD Config" och där visa händelsetexten som ren text. 

 

 

8.5.6 Manövrering och indikationer på SIM 35 
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Bild 51  Manövrering och indikationer SIM 35 

Funktionerna för vridomkopplare, byglar, knappar och LEDs visas i nedanstående tabeller: 

Med två vridomkopplare (S1 och S2) ställs nätverksadresserna in i hexadecimal-kod. Med bygelnTERM fastläggs buss-

avslutningen. Den måste finnas på båda sidor i nätverket (början och slut). Bygeln BOOT-MODE används bara i tillverkning-

en. Med knappen RESET kan man utlösa en HW-reset på SIM 35. De fyra LED på SIM 35 visar status på ASD-

nätverksanslutningen. Ytterligare informationen om ASD-nätverksanslutning finns i kap. 11.6. 

Vridomkopplare S1 / S2 Nätverksadress   Bygel TERM Buss-avslutning (Ställning "C" = aktiv) 

 

 

Ställning O SIM 35 är inte första eller sista modul 

Ställning C SIM 35 är första eller sista modul 

Bygel BOOT-MODE FW-Upgrade (tillverkning) 

Ställning R Normalställning 

Ställning P FW-Upgrade lokalt på SIM 35 

Knapp RESET Återställning SIM 

trycka utlöser en HW-Reset på SIM 35 

  

 LED PG (grön) Status matningsspänning 

 lyser konstant Matning från AMB 35 OK 

 LED PGI (grön) Status matningsspänning internt 

 lyser konstant Matningsspänning internt OK 

 LED COM (grön) Status kommunikation 

 blinkar Kommunikation igång, "ASD Config" är aktiv 

 LED ERR (gul) Status SIM / Störning 

 blinkar Adress är i ogiltigt område 

 lyser konstant SIM har störning 
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8.5.7 Manövrering och indikationer på SMM 535 

G
N

D

D
 +

D
 -

Anslutning 
förgrening USB-

anslutning

Indikation  er :
- FAULT (ERR)
- COM (USB)
- POWER (PG)

LED PGI

Bygel THERM

  

Bild 52  Manövrering och indikationer SMM 535 

Funktionerna för byglar och LEDs visas i nedanstående tabeller: 

Med bygeln TERM fastläggs buss-avslutningen. Den måste finnas på båda sidor i nätverket (början och slut). De tre LED på 

SMM 535 visar status på ASD-nätverksanslutningen. Två av dem är med ljusledare ledda till kapslingens yttersida (LED 

FAULT är inte monterad, Option). 

Bygel TERM Buss-avslutning (Ställning "C" = aktiv) 

Ställning O SMM 535 är inte första eller sista modul 

Ställning C SMM 535 är första eller sista modul 

 

POWER (PG) (grön) Status matningsspänning 

lyser konstant Matning från PC (USB) OK 

COM (USB) (grön) Status kommunikation 

blinkar Kommunikation igång, "ASD Config" är aktiv 

LED PGI (grön) Status matningsspänning internt 

lyser konstant Matningsspänning internt OK 

 

SMM 35 måste inte anges till någon nätverks-adress. 
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8.6 Manövrering från SecuriPro med SLM 35 

Vid uppkoppling av en ASD 535 med inbyggd SLM 35 från SecuriPro kan manövreringen av ASDs också ske från SecuriPro-

manöverpanel. Följande manövreringar kan genomföras (Omprogrammering från brandlarmcentral bara möjlig med brytarin-

ställningar X01 till X03, och när skjutomkopplaren på SLM 35 står i läge "BMZ". I läge "ASD" kan man bara göra en statusfrå-

ga, se också kap. 7.4.3): 

Instruktionsstruktur: Anmärkning: 

 BETJÄNING ASD535  

  MANUELL Allmänna villkor 

   DETEKTOR Inmatning av objektnummer (MB / MG / DET) 

    DRIFT TILL Koppla till ASD 

    DRIFT FRÅN Koppla från ASD 

    FABRIKSINSTÄLLNING Återinställning till ASD-default-värdena 

    FÖRFRÅGAN DRIFT Statusförfrågan 

  KÄNSLIGHET RÖK  

   DETEKTOR Inmatning av objektnummer (MB / MG / DET) 

    HÖG Känslighet 80 % av "Medel"   

    MEDEL Motsvarar känslighet enligt A11 till W48 resp. "ASD PipeFlow" (= 100 %)   

    LÅG Känslighet 120 % av "Medel"   

    FÖRFRÅGAN Statusförfrågan 

  KÄNSLIGHET LUFTFLÖDE  

   DETEKTOR Inmatning av objektnummer (MB / MG / DET) 

    HÖG Motsvarar ASD-konfiguration ±10 %   

    MEDEL Motsvarar ASD-konfiguration ±20 %, enligt A11 till C32   

    LÅG Motsvarar ASD-konfiguration ±50 % (område ±30 – ±70 %)   

    FÖRFRÅGAN Statusförfrågan 

  FÖRDRÖJNING LUFTFLÖDE  

   DETEKTOR Inmatning av objektnummer (MB / MG / DET) 

    HÖG Motsvarar ASD-konfiguration 20 min (område 11 – 60 min)   

    MEDEL Motsvarar ASD-konfiguration 10 min (område 6 – 10 min)   

    LÅG Motsvarar ASD-konfiguration 300 s, enligt A11 till C32  (område 10 s – 300 s)   

    FÖRFRÅGAN Statusförfrågan 

 
 = Normerade inställningar enligt EN 54-20 

 

 

Varning 
 En omprogrammering från SecuriPro-brandlarmcentral kan ev. innebära att man lämnar EN 54-20. Varje an-

passning eller förändring av  ASD 535 över SecuriPro-brandlarmcentral, får bara göras av tillverkaren eller av 

tillverkaren utbildad och upplärd fackpersonal (se också kap. 7.4.3). 

 

 

8.7 Manövrering från SecuriFire med XLM 35 

(Under förberedelse) Vid uppkoppling via en XLM 35 på SecuriFire-brandlarmcentral kan styrning och ändringar i ASD-

apparatkonfigurationen göras direkt från brandlarmscentralen. Då startas brandlarmscentralens manöverprogram "SecuriFi-

re Studio" för tillträde på ASDs konfigurations-program "ASD Config". Med detta kan ändringar på ASD 535 realiseras. 
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9 Service och underhåll 

9.1 Allmänt 

 

Varning 
Service och underhållsarbeten på brandlarmsystem underkastas delvis nationella lagar och förordningar. 

Service och underhållsarbeten får bara utföras av utbildad fackpersonal från tillverkaren av ASD 535. 

ASD 535 måste- beroende på användning - minst en gång per år underhållas av auktoriserad och utbildad fack-

personal från tillverkaren. Vid behov (t.ex. kraftig försmutsning) ska detta underhållsintervall avkortas till en tid 

som säkerställer funktionssäkerheten. Vid användning av filterlådor resp. filterenheter ska användningstiderna för 

filterinsatserna tas med i bestämningen av underhållsintervallet. Beroende på damm- och smutsbelastning i ob-

jektet, kan användningstiderna för filterinsatserna, variera. Den optimala användningstiden för filterinsatser ska 

man ta reda på lokalt. 

 

Ägaren har skyldighet att teckna ett underhållsavtal med tillverkaren eller en auktoriserad firma, om han inte själv har personal 

som är utbildad av tillverkaren. 

Lagar och förordningar, nationella riktlinjer (DIN VDE 0833-1, VKF) om service, ska följas. 

Service, underhålls- och kontrollarbeten på ASD 535 är ev. också nödvändigt efter en händelse (brand, störning). 

Måste detektorlådan bytas ut på grund av en defekt, måste man göra en första idrifttagning med den nya ASD 535 (Grund-

reset måste göras). Vid utbyte av ASD 535 måste alla kundspecifika konfigurationer göras på nytt. 

Vid service och funktionskontroll ska respektive uppgifter i efterföljande kap. 9.3 beaktas. 

 

 

9.2 Rengöring 

Rengöringen av detektorlådan görs med ett icke aggressivt rengöringsmedel, t.ex. såplut eller liknande. 

I insugningslednings-rörnät behövs i regel bara rengöring av samplingshål. I användningar där stark försmutsning uppträder 

kan det ibland vara nödvändigt med en inre rengöring (urblåsning med tryckluft resp. med kvävgas). Samtliga rengöringsarbe-

ten på insugningsledningen får bara göras med icke aggressivt rengöringsmedel, t.ex. såplut eller liknande. 

 

Varning 
Aggressiva rengöringsmedel, som lösningsmedel, tvättbensin eller andra alkoholhaltiga medel får inte användas 

för rengöring. 
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9.3 Service- och funktionskontroll 

 

Upplysning 
För att undvika att brandkontroller, fjärralarmering och släckningsområden utlöses på grund av att man genomför 

servicearbeten, ska dessa ovillkorligen blockeras eller frånkopplas innan service. 

 

För service- och funktionskontroll ska följande punkter genomföras: 

1.  Blockera eller koppla från brandkontroll och fjärralarmering på den överordnade brandlarmscentralen. 

2.  Matningsspänningen till brandlarmcentralen måste vara inställd för centralen, enligt serviceföreskrifterna. 

3.  Samplingshål liksom rörproppar i icke använda inloppsöppningar på detektorlådan (ASD 535-1 och ASD 535-3) ska 

kontrolleras, så att de sitter rätt. 

4.  Kontrollera om det finns smuts i luftutloppet och rengör vid behov. 

5.  Om ASD 535 används som enhetsövervakning och det finns stickbara övergångar från stela till flexibla rör, ska dessa 

övergångar så att de sitter rätt utan läckage. 

6.  Locket till detektorlådan öppnas och fästs med de mellersta hållarna på apparatbotten Observera: Flatbandskabel-

förbindelse (se också kap 5.4.1 och 7.1). Följande mätningar ska genomföras: 

  Driftspänning mäts på plintarna (+), 2 (-) Börvärde = 12,3 till 13,8 V-DC (i 12 V-DC-drift) resp. 21,6 till 27,6 V-DC 

(i 24 V-DC-drift). 

  Läs ut luftflödesvärde per samplingsrör i brytarinställning V (se kap. 7.6.1) och jämför med idrifttagningsprotokollet. 

Visas en avvikelse större än halva känsligheten (se exempel  och ), ska en kontroll av samplingsröret göras en-

ligt följande: 

 - En ökning av värdet (större än 100 %) betyder det att man är på väg mot ett rörbrott  Kontrollera om dett 

finns läckor på samplingsröret (förbindningar, passningar, osv.) 

 - En minskning av värdet (mindre än 100 %) betyder det att man är på väg mot en tillstoppning  Kontrollera 

samplingsröret avseende tillstoppning enligt punkt 9 resp. punkt  10. 

  Inställd LS-Ü känslighet = ±20 % (standard), hälften därav = ±10 %. En kontroll av samplingsröret ska alltså göras, 

om värdet är under 90 % resp. över 110 %. 

 Inställd LS-Ü känslighet = ±50 % (inte enligt EN 54-20), hälften därav = ±25 %. En kontroll av samplingsröret ska 

alltså göras, om värdet är under 75 % resp. över 125 %. 

7.  ASD ska kopplas från (plintblocket 1/2 och ev. 3/4 på AMB 35 tas bort), flatbandskabeln till manöverenheter lossas för-

siktigt och locket till detektorlådan tas bort helt. Efter att man tagit bort flatbandskabel-förbindelserna till röksensorerna, 

tas dessa försiktigt ur ASD. 

8.  Innerutrymmet i röksensor-kamrarna och insektsskyddsgaller rengörs med en mjuk, torr pensel. De kan också rengöras 

med oljefri tryckluft eller kvävgas. 

 

 

Varning 
Röksensorerna får varken blåsas med tryckluft eller öppnas. En felaktig behandling kan försämra reaktions-

egenskaperna. Rengöring av försmutsade röksensorer får bara göras av tillverkaren. Röksensorerna över-

vakas avseende dammbildning och försmutsning och detta tillstånd visas på manöverenheten. Vid behov 

och senast efter 8 år, ska röksensorerna bytas ut. 

 Efter rengöring av röksensor-kamrarna ska röksensorerna åter sättas in i ASD. 
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Fortsättning: 

9.  Om det enligt punkt 6 behövs en rengöring av samplingsröret, ska följande åtgärder utföras (ev också punkt 10): 

  Alla samplingshål i hela samplingsrör ska rengöras. Man kan exempelvis använda piprensare. 

  Är samplingshålen inte tillgängliga kan man från detektorlådan rengöra med oljefri tryckluft eller kvävgas genom 

hela samplingsrör. Detta görs genom den manuella kulkranen eller genom en lossad förskruvning (röranslutning) till 

den sista tillbehörsdelen i riktning samplings-rörnätet. 

 

 

Varning 
En utblåsning från insidan av röksensor-kammaren (genom fläkten) kan skada fläkten och är därför för-

bjudet. 

  Om dessa finns, ska tillbehörsdelar (vattenavskiljare, filterlåda, filterenhet, detektorlåda) öppnas och rengöras med 

en mjuk, torr pensel. De kan också rengöras med oljefri tryckluft eller kvävgas. Filterinsats i filterlåda resp. filteren-

het ska bytas. Därefter ska tillbehörsdelarna åter stängas. 

  Efter rengöring av samplingsröret ska det åter korrekt anslutas till  ASD 535. 

10.  I användningar där stark försmutsning uppträder kan det vara nödvändigt med rengöring av luftflödes-detektorerna. Då 

ska dessa enligt kap. 9.4.3 lossas ur sina hållare och rengöras med en mjuk, torr pensel  Observera: Rengör eller 

berör inte detektorytorna med fingrarna . Bygg sen in luftflödes-detektorerna enligt kap. 9.4.3  och se till att de sit-

ter rätt i hållarna. 

11.  Sätt på flatkabelkontakterna i manöverenheten och locket till detektorlådan ska åter fästas i mellersta hållarna på 

kapslingsbotten. Koppla åter in ASD och vänta tills fläkten uppnår sitt optimala varvtal (efter minst 5 minuter). 

12.  Kontroll av störning- och alarmutlösning, och korrekt alarmering till brandlarmcentralen enligt kap. 7.7. Utförda tester 

ska införas i idrifttagningsprotokollet. 

13.  Ny utläsning av luftflödesvärdena V. Är värdena enligt punkt 6 fortfarande utanför toleransen, är en ny justering av luft-

flödesövervakningen nödvändig (grund-reset enligt kap. 7.3.5). 

 

 

Fara 
Efter rengöring av samplingshålen är i regel ingen ny grund-reset nödvändig (genom rengöringen uppnås 

idrifttagningsstatus igen). Om det efter arbeten enligt punkt 13 ändå är nödvändigt med en grund-reset, får 

denna bara genomföras när dessförinnan det är säkert att alla möjliga åtgärder för rengöring av samplings-

röret har genomförts (inkl. ny filterinsats). 

Görs en Grund-reset med tillstoppade samplingshål föreligger risk att det inte sugs in tillräckliga eller inga 

alls luftprover och då kan inte ASD 535 inte längre utlösa något alarm. 

14.  Om det efter servicekontrollen gjordes service- och reparationsarbeten på  ASD 535 (inkl. samplingsrör), behövs ev. en 

ny grund-reset (se kap. 7.3.5). 

15.  Alla utförda mätningar och tester ska införas i idrifttagningsprotokollet och skrivas under. Idrifttagningsprotokollet ska 

förvaras tillsammans med ASD 535. Vid behov kan man göra en kopia för lagring i anläggningspärmen. 

16.  Efter avslutad servicekontroll ska detektorlådan åter stängas. 
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9.4 Byte av komponenter 

 

Varning 
Byte av defekta komponenter, som AMB 35, röksensorer, luftflödes-detektorer och fläkt får bara göras i spän-

ningslöst tillstånd (plintblocket 1/2 och ev. 3/4 på AMB 35 tas bort). 

 

 

9.4.1 Byte av röksensorerna 

Byte av en röksensor är nödvändigt om den är defekt, vid ett meddelande om dammbildning eller försmutsning eller senast ef-

ter 8 driftsår. 

Vid byte av en röksensor går man till väga enligt kap. 6.3. Då måste man se till att den nya röksensorn har samma alarmkäns-

lighetsområde som den gamla har (SSD 535-1, -2, -3). 

 

 

9.4.2 Byte av insugningsfläktenhet 

För byte av insugningsfläktenhet AFU 35 ska Main Board AMB 35 monteras ut. Först ska alla kabelförbindelser försiktigt los-

sas. De tre anslutningstrådarna till fläkten ska lossas från anslutningsplintarna. De stickbara anslutningsplintarna 1 till 36 mås-

te inte nödvändigtvis inte lossas. Efter att man tagit bort fästskruvarna till AMB 35 med en Torx-skruvmejsel T10, kan 

AMB 35 fällas upp i riktning mot kabelinföringarna och fästskruvarna till insugningsfläktenheten blir tillgängliga. För att ta bort 

fläktenheten ska de fem skruvarna A lossas med en Torx-skruvmejsel T15  (se Bild 53). 

 

Fara 
SkruvarnaB på insugningsfläktenheten får inte lossas. 

 

 

Varning 
Vid anslutning av den nya insugningsfläktenheten ska man ge akt på trådfärgerna (enligt Bild 53). 

Efter byte av insugningsfläktenheten måste ovillkorligen en ny grund-reset göras (se kap. 7.3.5). 

 

uppfälld
AMB 35

Anslutningskablar till fläkten 
lossade ur AMB-plintarna

röd

Anslutning:

vit
svart

A

B

A

A

A

A

  

Bild 53  Urmontering av insugningsfläktenheten 
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9.4.3 Byte av luftflödes-detektor 

 

Varning 

Vid borttagning och byte av luftflödes-detektorn ska man se upp så att inte mätgivaren skadas eller brister. Man 
får inte dra i anslutningstrådarna. 

Efter byte av luftflödes-detektor (ny detektor) måste ovillkorligen en ny grund-reset göras (se kap. 7.3.5). 

På AMB 35 lossar man anslutningskontaktA till luftflödes-detektorn. För urmontering av en luftflödes-detektor ska man lätt 

trycka in en upplåsningsflik B i riktning mot röksensor-kammaren. Sen kan man försiktigt dra ut luftflödes-detektorn ut ur sin 

hållare, med tumme och pekfinger i greppflikarna C  Observera: Dra inte i anslutningstrådarna till luftflödes-detektorn. 

Inmontering av en ny luftflödes-detektor sker i omvänd ordning. Man ska då se upp med inbyggnadsriktningen (vridspärr) och 

att luftflödes-detektorn sitter rätt i sin hållare. Då trycker man luftflödes-detektorn i greppflikarna C i riktning mot botten och 

trycker tills upplåsningsfliken över luftflödes-detektor hakar in  Observera: Tryck inte på anslutningstrådarna till luftflö-

des-detektorn . 

 

Luftflödessensor I Luftflödessensor II

Upplåsningsflik

Anslutningskontakt

A
B

C

C

Vridskydd

  

Bild 54  Urmontering av luftflödes-detektorn 

 

 

9.4.4 Byte av Main Board AMB 35 

För byte av Main Board AMB 35 ska man dra bort samtliga stickbara anslutningsklämmor som har isolationstrådar. Dessutom 

ska man försiktigt dra bort alla interna kabelförbindelser (flatkabelkontakter). Efter att ha tagit bort de 4 fästskruvarna till 

AMB 35 med en Torx-skruvmejsel T10, kan AMB 35 bytas ut. Inmontering av en ny AMB 35 sker i omvänd ordning. 

 

Varning 
Vid anslutning av en ny AMB 35 ska man se till att det blir rätt anslutning på anslutningsplintarna och flatkabelkon-

takterna (se också Bild 5). 

Efter byte av AMB 35 måste ovillkorligen en ny grund-reset göras (se kap. 7.3.5). Dessutom måste man göra en 

kundspecifik konfigurering och projektspecifika inställningar från beräkningsprogram "ASD PipeFlow" på nytt. De 

ska man förfara enligt kap. 7.3.1 resp. 7.3.2. 

 

 

9.4.5 Byte av kretskort BCB 35 / ACB 35 

Vid byte av kretskort BCB 35 / ACB 35 till indikeringsfältet ska man försiktigt lossa flatkabelkontakten på BCB 35 / ACB 35. Ef-

ter att ha tagit bort de 4 fästskruvarna till BCB 35 / ACB 35 med en Torx-skruvmejsel T10, kan AMB 35 bytas ut. Inmontering 

sker i omvänd ordning. 
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9.5 Avfallhantering 

Röksensor ASD 535 består, inklusive sin förpackning, av återvinningsbart material och man ska beakta kap. 9.5.1 vid avfall-

hantering och återvinning. 

 

 

9.5.1 Använda material 

 

 

Miljöskydd / Återvinning 
Alla ämnen och råmaterial i ASD 535 liksom använd teknologi i tillverkningen följer ISO 14000 ur ekologiska och 

miljövänliga aspekter. 

 Allt avfall som uppkommer vid montaget (förpacknings- och plastdelar) är återvinningsbara och ska föras till åter-

vinning. 

Använda apparater, samplingsrör och delar därav, ska avfallhanteras ekologiskt. 

Tillverkaren av ASD 535 är förpliktigad att återta defekta och ej längre använda apparater och samplingsrör för 

ekologisk återvinning. Därför finns hos tillverkaren ett övervakat och godkänt avfallhanteringskoncept. Denna 

tjänst gäller i hela världen till självkostnadspris. 

Använd ämnen i ASD 535: 

 Detektorlåda PC / ABS 

 Röksensor SSD 535 Lexan (PC) 

 Fläkt kåpa / fläkthjul PBTP / PA6 

 Fläkt elmotor PU / Cu / Barium-ferritpulver 

 Kretskort allmänt Epoxydharts-hårdpapper 

 Lödprocess Miljövänlig tillverkning enligt RoHS 

 Folie på manöverenhet PE 

 Samplingsrör ABS / PA 

 Passningar ABS / PA 

 Brickor PA 

 ABS-lim ABS / lösningsmedel MEK (Metyl, etyl, ketone) 

 

Risk för PVC-plaster 
Eftersom PVC-plaster avger giftiga, korrosiva och miljöskadliga förbränningsprodukter vid brand, är användning 

av PVC i många applikationer, förbjudet.. De gällande byggföreskrifterna måste följas. 

 Ekologisk anvisning: 

PVC-plaster kan inte tillverkas eller avfallhanteras utan ekologiska betänkligheter. Återvinning av PVC är bara be-

gränsat möjlig. Se också föregående varningsanvisning. 

 Samplingsrör PVC, se varningsanvisning ovan 

 Passningar PVC, se varningsanvisning ovan 

 PVC-lim PVC / lösningsmedell Tetrahydrofuran, Cyclohexanon 
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10 Störningar 

10.1 Allmänt 

Vid en störningsbekämpning får på plats inga ingrepp göras på de monterade kretskorten. Detta gäller speciellt för byte eller 

ersättning av inlödda komponenter. Defekta monterade kretskort ska helt ersättas och skickas till tillverkaren för reparation, 

med reparationssedel, där man anger felorsaken. 

 

Varning 
Byte eller ersättning av monterade kretskort får bara göras av utbildad fackpersonal. Handhavandet för bara ske 

då man utför åtgärder för skydd mot elektrostatisk uppladdning. 

 

 

10.2 Garantianspråk 

Följer man inte ovanstående förfaranden bortfaller anspråk på garanti och ansvar för tillverkaren av ASD 535. 

 

Fara 
 Reparation på apparat eller detaljer därav, får bara utföras av utbildad fackpersonal från tillverkaren.  Följer 

man inte dessa regler, leder det till bortfall av anspråk på garanti och ansvar för tillverkaren av ASD 535. 

 Alla reparationer och störningsåtgärder ska dokumenteras. 

 Efter reparationer och störningsåtgärder ska ASD 535 underkastas en funktionskontroll. 
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10.3 Felsökning och åtgärd 

10.3.1 Störningstillstånd 

Med hjälp av händelseminne och tillhörande händelsekod-visning - som kan anropas via segmentdisplayen på AMB 35 (bry-

tarinställning E) – kan felbilden vid störning ingränsas. I nedanstående tabell är händelsekoderna för de möjliga störningstil l-

stånden upplistade, med anvisningar om åtgärd. Eftersom samma koder gäller för röksensor I och II liksom för LS-Ü I och II, är 

dessa sammanförda. För tolkningen ska man därför tänka på respektive händelsegrupp (t.ex. G10 eller G20). En lista över alla 

händelsekoder finns i kap. 8.5.3.3. 

 

Upplysning 
Flera koder: Vid flera händelser per händelsegrupp adderas koderna 

Exempel: Visning 012 = Händelsekod 004 och 008. 

 

G10 eller G20, Röksensor I / II händelse 

Kod Betydelse: Kontroll: Möjlig orsak och åtgärd: 

002 Dammbildning röksensor Kontrollera dammbildning i röksensor-

kammare, samplingsrör och filterlå-

da/filterenhet. 

 Rengör innerutrymmet i röksensor-

kammare och insektsskyddsgaller. 

 Kontrollera och rengör samplingsrör 

och ev. filterlåda/filterenhet 

 Byt röksensor 

004 Försmutsning röksensor Kontrollera smutsavlagringar i röksensor-

kammare, samplingsrör och filterlå-

da/filterenhet. 

 Rengör innerutrymmet i röksensor-

kammare och insektsskyddsgaller. 

 Kontrollera och rengör samplingsrör 

och ev. filterlåda/filterenhet 

 Byt röksensor 

G11 eller G21, Röksensor I / II störningar, del 1 

Kod Betydelse Kontroll: Möjlig orsak och åtgärd: 

001 Kommunikation ASD <> Röksensor Flatbandskabel-förbindelse 

AMB, röksensor 

 Flatbandskabel inte korrekt sträckt eller 

defekt  kontrollera, ersätt 

 Röksensor defekt  ersätt 

 AMB defekt  ersätt 

002 Obekant röksensor-typ 

(tillverkningsfel) 

Röksensor  Byt röksensor 

004 Reaktionskänslighet för låg Rätt röksensor-typ insatt 

SSD 535-1, -2, -3 

 Vald reaktionskänslighet är för låg för 

den insatta röksensor-typen 

 Sätt in annan röksensor-typ 

 Öka reaktionskänslighet 

008 Ogiltig parameter, Röksensor 

(tillverkningsfel) 

Röksensor  Byt röksensor 

G12 eller G22, Röksensor I / II störningar, del 2 

Kod Betydelse Kontroll: Möjlig orsak och åtgärd: 

001 Mätkammare röksensor Röksensor  Röksensor defekt  ersätt 

002 Temperatur, röksensor Omgivningstemperatur ASD 

Röksensor 

 Specifikationer som innehåller omgiv-

ningstemperaturen 

 Röksensor defekt  ersätt 

004 Matningsspänning, röksensor Kontrollera driftspänning 

AMB, röksensor 

 Ställ in driftspänning rätt 

 AMB defekt  ersätt 

 Röksensor defekt  ersätt 

008 EEPROM-läsfel, röksensor Röksensor  Röksensor defekt  ersätt 

016 EEPROM ogiltig data, röksensor Röksensor  Röksensor defekt  ersätt 

032 Tillverkning, röksensor Röksensor  Röksensor defekt  ersätt 
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Fortsättning: 

G30 eller G40, Luftflödesövervakning samplingsrör I / II 

Kod Betydelse Kontroll: Möjlig orsak och åtgärd: 

001 Tillstoppning, samplingsrör  Samplingsrör , luftutsläpp vid ASD 

Luftflödes-detektor 

 Kontrollera om samplingsröret har till-

stoppningar (samplingsrör , luftutsläpp) 

 Kontrollera och rengör filterlå-

da/filterenhet 

 Kontrollera och rengör luftflödes-

detektor 

002 Rörbrott, samplingsrör  Samplingsrör, luftflödes-detektor  Kontrollera om samplingsröret har rör-

brott 

 Kontrollera revisionsöppning 

 Samplingsrör inte rätt insatt 

 Förbindelseställen öppna (passningar, 

flexibla övergångar) 

 Kontrollera och rengör luftflödes-

detektor 

004 Ogiltig LS-Ü parameter, samplingsrör  Samplingsrör   Utanför området (arbetspunkt) 

 Kontrollera och rengör luftflödes-

detektor 

 Luftflödes-detektor  defekt  ersätt 

008 Luftflödes-detektor defekt / saknas Luftflödes-detektor 

Förbindelseledning 

 Inte monterad, inte insatt 

 Förbindelseledning defekt 

 Luftflödes-detektor  defekt  ersätt 

G50, Fläktstörningar 

Kod Betydelse Kontroll: Möjlig orsak och åtgärd: 

001 Tachosignal saknas Kontrollera anslutningsplintar till fläkten 

(vit tråd) 

 Dålig anslutning 

 Fläkt defekt 

 AMB defekt  ersätt 

002 Motorreglering utanför området Kontrollera driftspänning ASD 

Kontrollera anslutning fläkt 

 Ställ in driftspänning rätt 

 Fläkt defekt  ersätt 

 AMB defekt  ersätt 

004 Motorström för låg Fläktenhet, anslutning fläkt  Fläkten mekaniskt blockerad 

 Fläkt defekt  ersätt 

 AMB defekt  ersätt 

G60, Grund-reset-störningar 

Kod Betydelse Kontroll: Möjlig orsak och åtgärd: 

001 Grund-reset-värde I, luftflöde för lågt Samplingsrör I  Följd från G30 / 004 

002 Grund-reset-värde II, luftflöde för lågt Samplingsrör II  Följd från G40 / 004 

004 Grund-reset-timeout Inkörningstid motor  Väntetid innan grund-reset inte hållen 

 Genomför ny grund-reset 

008 Ogiltig parameter för Grund-reset I Specifikationer samplingsrör I  Samplingsrör I följ specifikationer 

 Grund-reset avbröts (genom "ASD 

Från")  ny grund-reset 

016 Ogiltig parameter för Grund-reset II Specifikationer samplingsrör II  Insugningsledning II följ specifikationer 

 Grund-reset avbröts (genom "ASD 

Från")  ny grund-reset 

032 Motorvarvtal under grund-reset utanför 

området 

Specifikationer samplingsrör I och/eller II  Följd från G60 / 008 och/eller G60 / 

016 

064 Grund-reset-värde I, luftflöde för högt Samplingsrör I  Följd från G30 / 004 

128 Grund-reset-värde II, luftflöde för högt Samplingsrör II  Följd från G40 / 004 
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Fortsättning: 

G70, Störningar RIM 1, RIM 2 

Kod Betydelse Kontroll: Möjlig orsak och åtgärd: 

001 Störning RIM 1 Flatbandskabel-förbindelse 

Modul 

 Flatbandskabel inte korrekt sträckt eller 

defekt  kontrollera, ersätt 

 Modul togs bort utan avregistrering 

 Modul defekt  ersätt 

016 Störning RIM 2 

G71, Störningar  SLM / XLM 

Kod Betydelse Kontroll: Möjlig orsak och åtgärd: 

001 Störning SLM Flatbandskabel-förbindelse 

Modul 

 Flatbandskabel inte korrekt sträckt eller 

defekt  kontrollera, ersätt 

 Modul togs bort utan avregistrering 

 Modul defekt  ersätt 

004 Störning SLM, för många SLM Antal SLM  Bara 1 SLM tillåten! 

016 Störning XLM Flatbandskabel-förbindelse 

Modul 

 Flatbandskabel inte korrekt sträckt eller 

defekt  kontrollera, ersätt 

 Modul togs bort utan avregistrering 

 Modul defekt  ersätt 

064 Störning XLM, för många XLM Antal XLM  Bara 1 XLM tillåten! 

G72, Störningar BCB, ACB 

Kod Betydelse Kontroll: Möjlig orsak och åtgärd: 

001 Störning BCB Flatbandskabel-förbindelse 

BCB, ACB 

 Flatbandskabel inte korrekt sträckt eller 

defekt  kontrollera, ersätt 

 BCB, ACB defekt  ersätt 
016 Störning ACB 

G73, Störningar MCM / SIM 

Kod Betydelse Kontroll: Möjlig orsak och åtgärd: 

001 Störning MCM, saknas eller defekt SD memory card 

Modul 

Flatbandskabel-förbindelse 

 SD memory card saknas eller är inte 

inhakat 

 Flatbandskabel inte korrekt sträckt eller 

defekt  kontrollera, ersätt 

 SD memory card eller modul togs bort 

utan avregistrering 

 Modul defekt  ersätt 

002 Störning MCM, kommunikationsstörning Flatbandskabel-förbindelse 

Modul 

SD memory card 

 Flatbandskabel inte korrekt sträckt eller 

defekt  kontrollera, ersätt 

 Modul defekt  ersätt 

 SD memory card defekt  ersätt 

004 Störning MCM, för många MCM Antal MCM  Bara 1 MCM tillåten! 

016 Störning SIM Flatbandskabel-förbindelse 

Modul 

 Flatbandskabel inte korrekt sträckt eller 

defekt  kontrollera, ersätt 

 Modul togs bort utan avregistrering 

 Modul defekt  ersätt 

064 Störning SIM, för många SIM Antal SIM  Bara 1 SIM tillåten! 

G80, Störningar AMB 

Kod Betydelse Kontroll: Möjlig orsak och åtgärd: 

001 Störning driftsystem 1 AMB  AMB defekt  ersätt 

002 Störning driftsystem 2 AMB  AMB defekt  ersätt 

004 Störning underspänning Driftspänning < 10,4 V-DC 

Ledningsarea 

 Ledningsarea för klen  måste ökas 

 Spänning från strömförsörjningen inte 

OK  kontrollera och åtgärda vid be-

hov 

008 Störning klocka Litiumbatteri 

Klockinställning 

 Isolieringsremsa vid litiumbatteriet är 

fortfarande kvar  Ta bort 

 Klockan inte ställd 

 Litiumbatteriet defekt  ersätt 

016 Störning EEPROM AMB  Utföra HW-reset 

 AMB defekt  ersätt 

032 Ogiltig parameter Autolearning Konfiguration Autolearning 

AMB 

 Konfigurera autolearning på nytt 

(ASD Config) 

 AMB defekt  ersätt 

064 Ogiltig parameter Dag-Natt-styrning Konfiguration Dag-Natt-styrning 

AMB 

 Konfigurera Dag-Natt-styrning på nytt 

(ASD Config) 

 AMB defekt  ersätt 
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11 Optioner 

11.1 Samplingsrör 

Vid användning i extremt korrosiv omgivning ska man använda andra mer beständiga rörmaterial. Uppgifter om sådana mate-

rial får man från tillverkaren av ASD 535. 

 

Fara 
Andra rörmaterial än de som är omnämnda i kap. 5.3 får bara användas efter konsultation och skriftligt godkän-

nande från tillverkaren av ASD 535. 

Bara sådana rör (material, leverantör, dimension), får användas, som  tillverkaren av ASD 535. har kontrollerat 

och godkänt (se också kap. 5.3). 

 

 

11.2 Användning under svåra förhållanden 

Vid användning i extremt dammig och smutsig omgivning och vid temperaturområden och/eller luftfuktighet utanför de angivna 

gränsvärdena, kräver användning av tillbehörsdelar, enligt anvisning av tillverkare, som t.ex.: 

 Filterlåda/filterenhet; 

 Dammfälla; 

 Dammavskiljare; 

 Vattenavskiljare; 

 Manuell kran för sporadisk rengöring av samplingsröret med tryckluft; 

 Automatiska utblåsningsanordning 

 Isolering av samplingsröret; 

 Användning av kylsträckor i samplingsröret; 

 Användning av speciellt lackerade röksensorer SSD 535-1 CP / SSD 535-2 CP / SSD 535-3 CP. 

 

 

Upplysning 
Användning resp. applikation under svåra förhållanden ska bara göras efter konsultation och anvisningar från til l-

verkaren. 

För användning av ovan uppförda tillbehörsdelar är en beräkning  av samplingsrör med "ASD PipeFlow" nödvän-

dig (Undantag, se kap. 4.3.2). 

Grund-reset vid idrifttagningen under svåra förhållanden, ska göras med de nödvändiga tillbehören för svåra för-

hållanden. 

Om man i efterhand till en installerad ASD 535 sätten in en tillsatsenhet, måste en ny grund-reset utföras. 

 

 

11.3 Användning av detektorboxar 

För att skapa detektorområden (t.ex.horisontell ingränsning i ett höglager)), kan ev. detektorboxar (t.ex. REK 511) sättas in i 

samplingsröret (se också kap. 4.4.4.7). Det är viktigt att beakta de nationella riktlinjerna (t.ex. DIN VDE 0833-2 för Tyskland 

resp. VKF för Schweiz). Närmare uppgifter om detektorbox REK 511 finns i ett separat datablad (T 135 422). 

 

Varning 
Detektorbox REK 511 kan inte drivas från ASD 535. Kopplingen av detektorbox REK 511 ska ske över en mot-

svarande adresseringsmodul direkt från brandlarmscentralen. 

För användning av detektorbox är ev. en beräkning  av samplingsrör med "ASD PipeFlow" nödvändig (se också 

kap. 4.3.2). 
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11.4 Användning i Ex-zoner 

Övervakning i EX-zoner får bara utföras efter konsultation med tillverkaren, då man använder speciella tillbehörsdelar (detona-

tionssäkringar). Då får bara samplingsröret dras genom Ex-zonen. Detektorlådor och tillbehörsdelar (detonationssäkringar, fil-

terlåda, filterenhet, detektorbox, vattenavskiljare) ska installeras utanför Ex-zonen i säkert område. En återföring av luften till 

Ex-zonen (det övervakade rummet) måste ovillkorligen ske. I samplingsrör liksom i luftåterföringsledningen ska en detona-

tionssäkring byggas in. 

 

Fara 
Användning av ASD 535, som beskrivs ovan, i Ex-zoner får bara ske efter konsultation med tillverkaren. 

Nödvändiga överenskommelser med nationella ansvariga tillstånds- och kontrollställen genomförs genom tillver-

karen av ASD 535. 

För användning av detonationssäkring är ovillkorligen en beräkning  av samplingsrör med "ASD PipeFlow" nöd-

vändig. 

 

 

11.5 Användning i fryslager 

Om man följer anvisningarna i Användningsriktlinjer för fryslager, T 131 390 är användning av ASD 535 i fryslager möjlig. 

Särskilt ska man beakta: 

 De begränsade systemgränserna för maximala rörlängder och antal samplingshål; 

 Användning av insugningsställen med uppvärmning och dess programmering med konfigurationsprogrammet 

"ASD Config"; 

 Det begränsade temperaturområdet (-30 °C till 0 °C). 

 

 

11.6 ASD-nätverksanslutning 

Om man använder tillsatsmodul SIM 35 kan flera ASDs nätverksanslutas tillsammans. En ASD nätverksanslutning kan bestå 

av upp till 250 deltagare. Som mastermodul ASD-nätverkskopplingen finns SMM 535, genom vilken anslutningen görs till en 

PC. Med en PC kan man därmed med konfigurations-programmet "ASD Config" visualisera och manövrera alla ASD 535 som 

finns i nätverkskopplingen. SIM 35 ansvarar för en galvanisk åtskiljning mellan RS485-gränssnitt och AMB 35 (ASD 535). För 

samtidig visning av alla ASD på "ASD Config" behövs en frikoppling med Dongle (Fråga tillverkaren). 

 

Upplysning 
Den normala alarmeringen av ASD 535 till överordnat ställe sker inte via ASD-nätverksanslutning. Här använder 

man reläerna "Alarm" / "Störning" i ASD, eller SecuriPro- / SecuriFire-slinga från XLM 35 resp. SLM 35. 

 

Varje SIM 35 resp. ASD 535 ska ges en egen adress. Dessa ska 

delas ut enligt befintlig kabeldragnings-topologistigande (se också 

Bild 55). 

SIM 35 har två vridomkopplare (S1 och S2) för inställning av nät-

verksadressen (se kap. 8.5.6). 
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Bild 55  Uppbyggnad av ASD-nätverksanslutningen 

 1) 

 

 

2) 

3) 

 

 

4) 

 

 

5) 

C) 

Skärm förbunden med potentialutjämning, alltid 

bara vid SMM 535, koppla inte vid sista SIM 35; 3) 

Förbind skärm med Lüsterplint. 

Om SMM 535 finns innanför nätverket, koppla inte 

skärmen vid första och sista SIM 35 (början och 

slut). 

Nätverkskabel: 4-tråds, tvinnad / skärmad (bara 3 

trådar används, totallängd max 1000 m). 

USB-Kabel; max 3 m längd. 

Buss-avslutning måste finnas i bägge ändar av nät-

verket (början och slut (Bygel "TERM", ställning "C") 
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12 Artikelnummer och reservdelar 

12.1 Detektorlåda och tillbehör 

 

Beteckning Artikel-nr. 

Röksensor ASD 535-1 utan röknivåindikering, för 1 röksensor (utan röksensor) 5000623.0101 

Röksensor ASD 535-2 utan röknivåindikering, för 2 röksensorer (utan röksensor) 5000623.0102 

Röksensor ASD 535-3 med röknivåindikering, för 1 röksensor (utan röksensor) 5000623.0103 

Röksensor ASD 535-4 med röknivåindikering, för 2 röksensorer (utan röksensor) 5000623.0104 

Röksensor SSD 535-1; 0,5 %/m bis 10 %/m 5000613.0101 

Röksensor SSD 535-2; 0,1 %/m till 10 %/m 5000613.0102 

Röksensor SSD 535-3; 0,02 %/m till 10 %/m 5000613.0103 

Röksensor SSD 535-1 CP; 0,5 %/m till 10 %/m (lackerad) 5000613.2201 

Röksensor SSD 535-2 CP; 0,1 %/m till 10 %/m (lackerad) 5000613.2202 

Röksensor SSD 535-3 CP; 0,02 %/m till 10 %/m (lackerad) 5000613.2203 

SecuriLine eXtended-Modul XLM 35 inkl. inbyggnads-set 11-2200003-01-XX 

SecuriLine-Modul SLM 35 inkl. inbyggnads-set 4000286.0101 

Reläinterface-modul RIM 35 inkl. inbyggnads-set 4000287.0101 

Minneskort-modul MCM 35 med SD memory card (2 GB) inkl. inbyggnads-set 4000285.0101 

SD memory card (2 GB) 4000314.0102 

Seriell gränssnitts-modul SIM 35, inkl. inbyggnads-set 11-2200000-01-XX 

Seriell mastermodul SMM 535 11-2200001-01-XX 

USB-kabel 4,5 m 4301248 

CD med konfigurationsprogrammet "ASD Config" 4800106 (11-2300013-01-XX) 

CD med beräkningsprogrammet "ASD PipeFlow" 4800107 (11-2300014-01-XX) 

Monterat kretskort Main Board AMB 35-1 (till ASD 535-1 / -3) 94301218.0101 

Monterat kretskort Main Board AMB 35-2 (till ASD 535-2 / -4) 94301218.0102 

Monterat kretskort utan röknivåvisning BCB 35 4301220.0101 

Monterat kretskort med röknivåvisning ACB 35 4301221.0101 

Insugnings-fläktenhet komplett AFU 35 4000299 

Luftflödes-detektor AFS 35 4000300 

Insektsskyddsgaller IPS 35 (2er Set) 11-2300012-01-XX 

Litiumbatteri 2310032 

Kabelförskruvning M20 32000646-01 

Kabelförskruvning M25 3610424 

Universell modulhållare UMS 35 4301252.0101 

 

 

12.2 Samplingsrör och tillbehör 

Artikelnummer till samtliga tillgängliga delar till samplingsrör (rör, passningar, osv.) finns upplistade i ett separat dokument 

(T 131 194). 
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13 Tekniska data 

Typ   ASD 535  

Matningsspänningsområde   10,5 till 30 V-DC 

Strömförbrukning, maximal, uppmätt i i 12 V-DC-drift i 24 V-DC-drift typisk  

Fläkt-varvtalsteg V och vid  10,5 V-DC  18 V-DC  24 V-DC  

 ASD 535-1 Vila/störning ca. 575 ca. 340 ca. 260 mA 

  Alarm I ca. 660 ca. 390 ca. 295 mA 

 ASD 535-2 Vila/störning ca. 645 ca. 380 ca. 290 mA 

  Alarm I + II ca. 745 ca. 450 ca. 350 mA 

 ASD 535-3 Vila/störning ca. 575 ca. 340 ca. 260 mA 

  Alarm I ca. 695 ca. 405 ca. 310 mA 

 ASD 535-4 Vila/störning ca. 645 ca. 380 ca. 290 mA 

  Alarm I + II ca. 820 ca. 490 ca. 385 mA 

 extra med 1 RIM 35 ca. 15 ca. 10 ca. 7 mA 

 extra med 2 RIM 35 ca. 30 ca. 20 ca. 14 mA 

 extra med XLM 35 / SLM 35 ca. 20 ca. 10 ca. 5 mA 

 extra med MCM 35 ca. 25 ca. 15 ca. 10 mA 

 extra med SIM 35 ca. 20 ca. 10 ca. 5 mA 

 SMM 535 (inte från ASD, utan från PC över USB-förbindelse) max 100 mA 

Inkopplings-strömspets   (förorsakad genom magnetskyddet på ASD matningsingången) ca. 5 A 

  för max 1 ms 

Insugningsledning längd se kap. 4.2.1 

Insugningsledning-Ø, typisk (Inre/yttre) Ø 20 / 25 mm 

Maximalt antal samplingshål se kap. 4.2.1 

Insugningsöppnings-diameter Ø 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm 

Reaktionsområde EN 54-20, Klass A, B, C  

Skyddsklass enligt IEC 529 / EN 60529 (1991) 54 IP 

Miljövillkor enligt IEC 721-3-3 / EN 60721-3-3 (1995) 3K5 / 3Z1 Klass 

 Utvidgade miljövillkor   

  Temperaturområde detektorlåda -30 – +60 °C 

  Temperaturområde detektorlåda till Australien Standard AS 1603.8 -30 – +55 °C 

  Temperaturområde insugningsledning -30 – +60   °C 

  Temperaturområde insugningsledning till Australien Standard AS 1603.8 -30 – +55 °C 

  Max tillåten temperaturvariation under drift detektorlåda och insugningsledning 20   °C 

  Max tillåten lagertemperatur detektorlådan (utan kondensation) -30 – +70 °C 

  Omgivningstryckdifferens detektorlåda till insugningsledning (samplingshål) Måste vara identiskt 

  Omgivningsvillkor fukt detektorlåda (kortvarigt utan daggbildning) 95   % rel/F 

  Omgivningsvillkor fukt (konstant) 70   % rel/F 

Max belastning reläkontakt 50 V-DC 

 1 A 

 30 W 

Max belastning per Open-Collector utgång (Varje utgång klarar av 30 V-DC) 100 mA 

Anslutningsplintar stickbara 2,5 mm² 

Kabelinföring för kabel-Ø Ø 5 – 12 (M20) / Ø 9 – 18 (M25) mm 

Bullernivå (vid fläkt-varvtalet III) 43 dB (A) 

Kåpans material ABS-Blend, UL 94-V0  

Kåpans färg Grå 280 70 05 / antrasitviolett 300 20 05 RAL 

Tillstånd EN 54-20 / FM 3230-3250 / NFPA 72  

Mått (H x B x D) 265 x 397 x 148 mm 

Vikt (ASD 535-4, inkl. tillsatsmodul) max 3850 g 

 

Upplysning 
 Strömförbrukningen vid maximalt tillåtet spänningsfall i den elektriska installationen (värde som bestämmer 

beräkningen av ledningsarean) 

 Leder ev. vid strömförsörjning med överlast-skyddskoppling till en omedelbar reaktion av skyddskoppling (of-

tast vid icke nödströmsmatade apparater med en utgångsström < 1,5 A). 

 Efter konsultation med tillverkaren är både lägre och högre temperaturområden möjliga. Användning i 

daggområdet för bara ske efter konsultation med tillverkaren. 
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14 Bildförteckning 

Bild 1  Allmän funktionsprincip .............................................................................................................................................................. 20 
Bild 2  Blockkopplingsbild ...................................................................................................................................................................... 21 
Bild 3  Processförlopp för projektrelaterad programmering .................................................................................................................... 23 
Bild 4  Uppbyggnad mekanisk ............................................................................................................................................................... 32 
Bild 5  Uppbyggnad elektrisk ................................................................................................................................................................. 34 
Bild 6  Programyta  "ASD PipeFlow" ..................................................................................................................................................... 38 
Bild 7  Exempel för projektering med  "ASD PipeFlow"-beräkning ......................................................................................................... 41 
Bild 8  Exempel för projektering utan  "ASD PipeFlow"-beräkning ......................................................................................................... 41 
Bild 9  Definitioner insugningsledning .................................................................................................................................................... 42 
Bild 10  Storlek på samplingshål ........................................................................................................................................................... 45 
Bild 11  Exempel på utläggning av insugningsledningen i höglager ...................................................................................................... 47 
Bild 12  Utläggning av enhetsövervakning (exempel) ............................................................................................................................ 49 
Bild 13  2-detektorberoende .................................................................................................................................................................. 50 
Bild 14  Luftåterföring vid olika klimatzoner ........................................................................................................................................... 50 
Bild 15  Processförlopp för projektrelaterad programmering och inställning .......................................................................................... 51 
Bild 16  Måttbild, Borrplan detektorlåda ................................................................................................................................................. 56 
Bild 17  Öppna, stänga och fästa detektorlådan .................................................................................................................................... 59 
Bild 18  Montageläge och rörinföringar till detektorlådan ....................................................................................................................... 60 
Bild 19  Att ta bort luftutgångens rörproppar .......................................................................................................................................... 61 
Bild 20  Vända på textremsorna ............................................................................................................................................................ 61 
Bild 21  Kapning av rören ...................................................................................................................................................................... 64 
Bild 22  Sammansättning av rören ........................................................................................................................................................ 64 
Bild 23  Lodrät insugningsledning .......................................................................................................................................................... 64 
Bild 24  90°-böjar, förgreningsställen ..................................................................................................................................................... 64 
Bild 25  Skruvfri fastsättning av insugningsledningen ............................................................................................................................ 65 
Bild 26  Övergång från passning till flexibelt rör .................................................................................................................................... 66 
Bild 27  Framställning av samplingshål ................................................................................................................................................. 67 
Bild 28  Montage av clips ...................................................................................................................................................................... 67 
Bild 29  Användning av insugningstratt ................................................................................................................................................. 67 
Bild 30  Montage av takgenomföring ..................................................................................................................................................... 68 
Bild 31  Montage av tillbehörsdelar ....................................................................................................................................................... 69 
Bild 32  Insättning av röksensorerna ..................................................................................................................................................... 71 
Bild 33  Inbyggnad av tillsatsmoduler .................................................................................................................................................... 72 
Bild 34  Matningssätt ............................................................................................................................................................................. 75 
Bild 35 Reset-ingång ............................................................................................................................................................................. 75 
Bild 36  Styrning över matning med relä ................................................................................................................................................ 76 
Bild 37 Styrning över ingång "Reset Extern". ........................................................................................................................................ 77 
Bild 38  Koppling med gruppavkänning ................................................................................................................................................. 78 
Bild 39  Koppling med enkelavkänning eller slingledning ...................................................................................................................... 79 
Bild 40  Koppling från XLM 35 / SLM 35 ................................................................................................................................................ 79 
Bild 41  Koppling av OC-utgångarna ..................................................................................................................................................... 80 
Bild 42  Öppnad detektorlåda för idrifttagning ....................................................................................................................................... 81 
Bild 43  Manöver- och indikeringselement på AMB 35 .......................................................................................................................... 82 
Bild 44  Konfigurationsöversikt .............................................................................................................................................................. 83 
Bild 45  Processförlopp Idrifttagning med EasyConfig ........................................................................................................................... 85 
Bild 46  Processförlopp Idrifttagning med Konfigurationsprogrammet "ASD Config" ............................................................................. 86 
Bild 47  Bild över manöver- och indikeringselement .............................................................................................................................. 95 
Bild 48  Manövrering och indikationer XLM 35 / SLM 35 ..................................................................................................................... 102 
Bild 49  Manövrering och indikationer MCM 35 ................................................................................................................................... 102 
Bild 50  Manövrering och indikationer SIM 35 ..................................................................................................................................... 103 
Bild 51  Manövrering och indikationer SMM 535 ................................................................................................................................. 104 
Bild 52  Urmontering av insugningsfläktenheten.................................................................................................................................. 109 
Bild 53  Urmontering av luftflödes-detektorn ........................................................................................................................................ 110 
Bild 54  Uppbyggnad av ASD-nätverksanslutningen ........................................................................................................................... 117 
 


