
Oversikt

Sikre og pålitelige systemer

SWEGONS

SAFE ADVANCED

Intelligent system för kontroll  
och övervakning av brandspjäll

Sortiment och funktioner

• Safegard Global för kontroll och övervakning av rök-  
och brandspjäll

• Alla systemaktiviteter loggas och kan visas för  
diagnostik och förebyggande underhåll

• Brandspjällsgränssnitt med kraftförsörjning från  
närmaste elcentral

• Full diagnostik för systemet och enhetsintegration  
från inbäddade kontrollenheter

• Enkelt grafiskt användargränssnitt

• Solid State inbäddad kontrollenhet

• Textfält underlättar tydlig beskrivning av enhets- 
referenseroch platser

• Tvåkärning nätverkskabel som utnyttjar "daisy chain"- 
metoden för kabeldragning till alla enheter, vilket  
erbjuderminskade kostnader för kabeldragning

• Integrerad BMS-länk (flera olika protokoll finns  
tillgängliga).
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Introduktion

Konsulter inom fältet för brandteknik 
har länge insett den skada och fara för 
människors liv som kan orsakas av att 
rök sprids genom byggnader, även då 
branden är begränsad till ett litet område.

Rök-/brandskydd kan rädda människoliv 
samt hålla skadorna på egendom och 
innehåll till ett absolut minimum.

Kontrollåtgärder för rök- och 
brandskydd, i gamla och nya byggnader, 
omfattar en mängd olika system och 
utrustningsdetaljer som måste integreras 

noggrant i syfte att garantera maximal 
säkerhet.

En av de viktigaste uppgifterna utförs av 
de automatiska rök- och brandspjällen 
som är införlivade i HVAC-system. 
I en nödsituation måste de stängas 
omedelbart för att hålla inne rök 
och eld och förhindra att de sprids 
via ventilationskanaler, eller öppnas 
omedelbart för att möjliggöra utsugningen 
av rök.

Safegard Global-systemet 
representerar en ny generation av 
standardkostnadseffektiv kontroll av rök- 
och brandspjäll. 

Systemet har utformats med användaren 
i åtanke, med en förenklad installation 
och driftsättning av rök-/brandspjäll. Den 
inbäddade kontrollenheten fungerar på en 
inbäddad plattform och använder "solid 
state"-teknik för optimal pålitlighet.

Rök.... den tysta mördaren

+

+ + +

+ + + Safegard
Global Marknivå

Huvudingång

Safegard Global Typisk intelligent 
systemapplikation för kontroll och 
övervakning av rök- och brandspjäll.

Safegard Global-systemet är utformat för 
att skydda liv och egendom från skador 
orsakade av rök och eld, genom att 
tillhandahålla medlen för att:-

• Avskärma brandzoner.

• Minska spridningen av rök och eld.

       Anger automatiskt rök-/
brandspjäll i rökinnehållande läge 
på första våningen samtidigt som 
trycksättning till andra våningar 
inklusive trapphuset möjliggörs.

       = Positivt tryck.

S

+

•  Håll utrymningsvägar och åtkomsten för 
brandbekämpning öppen.

•  Möjliggör trycksättning och utsugning 
av rök genom kombinerad drift av spjäll 
och fläktar.

•  För kontroll/övervakning av upp till  
1 024 rök-/brandspjäll.
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Specifikation

Kontrollpanel 
Safegard Global-system består av 
en 12 tums bildskärm, inbyggd 
kontrollenhet, UPS och förinstallerad 
programvara. Systemet kommunicerar 
med brandspjällsgränssnittet för att 
ge intelligent styrning och övervakning 
av motordrivna spjäll och övervakning 
av manuella brandspjäll. Kablaget för 
datanätverket möjliggör en betydande 
minskning av kostnaderna jämfört med 
konventionella system. Digital ingångs- 
och utgångsenheter (DI804-M) finns inom 
kontrollpanelens kapsling.

Den inbäddade kontrollenheten levereras 
med Safeguard Global:s programvara och 
körs på en inbäddad plattform som är 
extremt användarvänligt. 

Digital ingångs-/utgångsenhet 
(DI804-M) 
Denna enhet tar emot åtta potentialfria 
kontaktingångar i Safegard Global-
systemet. Typiska ingångar är från 
ingångar från brandlarmspaneler, 
brandmans åsidosättningskopplingar, 
larmknappar och rökdetektorer.

Denna enhet tillhandahåller även fyra 
reläutgångar som kan drivas från 

Kontrollpanel

Safegard Global-systemet. Typiska 
utgångar är skulle till fläkt- och BMS-
system.

Byggnadsstrategin (orsak och verkan) 
kan drivas från dessa ingångs-/
utgångsenheter (ytterligare enheter 
monteras efter behov), vilka är belägna 
inom kontrollpanelens kapsling.

Rök-/brandspjällsgränssnitt (SFDI-M) 
Denna enhet krävs för varje rök-/
brandspjäll som används med Safegard 
Global-system. 
SFDI-M:en styr och övervakar 
motordrivna rök-/brandspjäll. Enheten 
säkerställer korrekt drift och övervakar 
statusen för spjället samt avger ett larm 
på kontrollpanelen i händelse av lokalt 
strömavbrott.
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NätverkNätverk

L N

1A
T

F1

Till
rökdetektor

RD

Till värmedetektor
VD

VALBART

Aux-ingångar

L N

STRÖMFÖRSÖRJNING IN NÄTVERK NÄTVERK

230 V
Ställdonsdrift

SAFEGARD
SGS230-T

Exempel på ställdon

S6 S4

S2 S1

L N S6 S4 S2 S1 + - + -

STÄLLDONSDRIFT KOPPLINGSINGÅNGAR AUX1 AUX2

Termisk
resa

Ställdon
positionskänslighet

2 1

Grön LED

Röd LED

Gul LED

Blå LED

LED-indikator för ström

LED-indikator för service

Serviceknapp

SFDI-M Kabeldragningsdetaljer
Typisk drift

Ström på   –   Spjället återställs 

Ström av   –   Frisättning av språng 

Tid för frisättning  ≈ 22  sek.  

Återställningstid  ≈ 60  sek.

24 V AC eller DC 
Anslut 24 V via en skyddstransformator.

230 V AC 50 / 60 Hz 
1 amp smält sporre skall tillhandahållas. 
Engelska kabeldragningsföreskrifter skall 
iakttas.

Rekommenderade specifikationer för kablage
1. Maximalt antal tillåtna enheter i 

nätverket är 128.

2. Nätverksenheter är kopplade radiellt 
enligt en enkel "daisy chain", (in och 
ut). Inga kabelstumpar eller öglor är 
tillåtna.

Energiförbrukning
24 V AC eller DC 
230 V AC
Maximal energiförbrukning för kombinerad 
SFDI-M och 24 V eller 230 V ställdonet är 
< 15 W.

LED-beteende

Funktion Grön l Röd l Gul l Blå l Service (Gul) l Strömförsörjning (Grön) l

Öppna På Av    På

Stängd Av På    På

Färdas Blinkar Blinkar    På

Fel   Blinkar   På

Ping (kommunicerar)    Långsamt blinkande  På

Offline På På På På  På 

Blink      Blinkar i 5 sekunder På

Kabeltyp  Eld Maximal längd för Ledarstorlek 
  Märkning nätverkskanal 

Belden 9841 NH  Tvåkärnig  1 200 m  0,22 mm2

Prysmian (Pirelli) FP 200 Gold  Tvåkärnig l 1 200 m  1,5 mm2

Prysmian (Pirelli) FP Plus  Tvåkärnig l	 1 200 m  1,5 mm2

Firetuf FT30 Tvåkärnig l	 1 200 m  1,5 mm2

Firetuf FT120 Tvåkärnig l	 1 200 m  1,5 mm2

MODBUS DaMper Interface catalOgUe releaSe 1.7   aUgUSt 2017
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SfDI-M wiring: 230V & 120V SfDI-M wiring: 24V
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Actuator Example
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L N S6 S4 S2 S1
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Trip
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Actuator Example

S6 S4

S2 S1

S6 S4 S2 S1

ACTUATOR DRIVE SWITCH INPUTS

+ -
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SAFEGARD
SGS24-T

Green LED
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Power LED
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+ - + -
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NETWORK NETWORK

fDI-M wiring: 230V & 120V
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Aux Inputs
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fDI-M wiring: 24V
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Schematisk bild över typiskt nätverk

SFDI-M Gränssnitt för rök, eld och 
brandspjäll, en per kontrolläge

Spjäll *

SFDI-M 

SFDI-M 

SFDI-M 

SFDI-M 

SFDI-M 

SFDI-M 

Kontrollpanel

Brandlarmsingångar

BMS-ingångar

Brandmans 
kopplingsingångar

B.M.S.

Ventilationspanel

U
TG

Å
N

G
A

R

IN
G

Å
N

G
A

R

Till ytterligare 
brandspjällgränssnitt 
efter behov

Till ytterligare 
brandspjällgränssnitt 
efter behov

Upp till 10 av nätverk
(se sidan 4 för 
rekommenderade kablar)

24/230 volt 
(lokal 
strömförsörjning 
av andra)

24/230 volt 
(lokal 
strömförsörjning 
av andra)

24/230 volt 
(lokal 
strömförsörjning 
av andra)

24/230 volt 
(lokal 
strömförsörjning 
av andra)

24/230 volt 
(lokal 
strömförsörjning 
av andra)

24/230 volt 
(lokal 
strömförsörjning 
av andra)

24/230 volt 
(lokal 
strömförsörjning 
av andra)

230 volt (lokal 
strömförsörjning av andra)

SFDI-M 

Allmän schematisk bild av Safeguard Global Damper Control System

*En SFDI-M krävs per Spjäll/Sektion.
Förse varje gränssnitt för Rök/ Brandspjäll 
från närmaste lokala elcentral.
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Standardspecifikationer för 
kapslingen

Fördelar

 

Kapselstorlekar (mm) B   x   H   x   D 

 500 x 500 x 210

 800 x 800 x 210

 800 x 1 000 x 300

 800 x 1 200 x 300

Max. belastning (Watt) 500  

Färg  RAL 7035

Ledad  Vänster

230 Volt Övre ingång höger sida

Nätverkskabel  Övre ingång vänster sida

I/U-kablar  Övre ingång

Skydd  IP 20 (230 Volts terminaler i   
 hölje)

Max. omgivningstemperatur  30 °C (Panelen måste vara i en   
 ventilerad miljö)

Valbar  flushmonterad panel

Idrifttagning av system

Safegard erbjuder en omfattande service efter 
försäljning som omfattar kontroller före idrifttagandet 
och en komplett idrifttagningsservice för alla våra 
produkter.

Vår idrifttagningsservice inkluderar följande som 
standard:-

• Närvaro vid alla nödvändiga introduktionskurser och   
 platsgenomgångar.

• Slutliga anslutningar av ingångar till systemet från   
 brandlarm, åsidosättningskopplingar, BMS m.m.

• Slutliga anslutningar av varje spjällgränssnittsenhet,   
 kontrakterade elektriker för att se till att alla nödvändiga  
 kablar sätts in i inkapslande packboxar.

•  Upprättandet av kommunikation till varje 
spjällgränssnittsenhet.

• Översyn av spjällbladets rörelse för att kontrollera   
 funktionen.

•  Konfigurering av den relevanta byggnadsstrategin (orsak 
och verkan).

•  Demonstration / bevittnande av 15 % av de installerade 
spjällen. Fullständig bevittning finns tillgänglig genom 
särskild begäran.

• Utbildning av klienten gällande systemet.

Kundtjänst
Safegard erbjuder kvalitetsprodukter som backas upp av 
ett dedikerat team som har åtagit sig att leverera det allra 
bästa inom kundservice. 

Vi erbjuder erfaren teknisk backup, omfattande försäljning, 
administrativ kundsupport och idrifttagning av produkter. Vi 
erbjuder också kontrakt för förebyggande underhåll.

• Safegard:s erfarenhet och kunnande inom rök-och 
brandspjällsmarknaden.

• Möjliggör fasad driftsättning och framtida expansion.

• CE-märkt, överensstämmer med EMC och LVD.

• Kundrekommendationer finns tillgängliga.

• Hundratals prestigefyllda referenssajter.

• Uppfyller den engelska harmoniserade standarden för 
järnvägsmiljöer och London Underground (Londons 
tunnelbanesystem).

• Kraftfull och mycket flexibel funktionalitet rymmer alla eventuella 
ändringar i sista minuten för strategi, zoner, spjällkvantiteter, 
referenser och beskrivningar m.m., samt möjliggör 
standardisering av mjukvara (inga skräddarsydda platsspecifika 
versioner krävs). 

• Bevittning av byggnadsstrategin (orsak och verkan) för 
systemet utanför anläggningen kan arrangeras.

• Öppna och samverkande protokoll möjliggör stöd av andra och 
framtida förebyggande underhållskostnader för livscykeln. 

• Valfritt nätverk av paneler till en central styrning och 
övervakningspanel - upp till 32 nätverkspaneler för att möta i 
princip alla eventuella krav för olika byggnaders krav för rök- 
och brandspjäll.

• Valfri automatisk och schemalagd testning av spjäll, inklusive 
utelämningsalternativ för kritiska spjäll.

• Valfri fjärråtkomst via Internet och e-post.

• System som är utformat för att tillgodose miljöbeläggning 
(energibesparing) samt byggnadens rök/brand-strategi.

• Mycket användarvänlig.
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