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BESKRIVELSE
Swegons SAFE Lite er et fritt programmerbart  styring- 
og overvåkningssystem for røyk- og brannspjeld. 
Systemet kan håndtere 120 spjeld og kan utvides ved 
å sammenkoble flere sentraler. Med de integrerte 
inngangs- og utgangsmoduler kan man hente signaler 
fra eksempelvis brannvarslingssentral, SD-anlegg 
og ventilasjonsaggregater. Sentralen leveres ferdig 
programmert med brannstrategi og visuell visning av 
spjeldstatus etter bestilling. 

MONTERING
Bruk kun monteringsbrakettene som følger med.
Enheten bør plasseres slik at midten av PC er like 
over normal øyenhøyde (ca. 1,5 m). Enheten skal være 
plassert i et naturlig ventilert område og dette området 
bør vurderes til å være brannsikkert og ha lav risiko 
for vibrasjoner.

Forhold på montasjestedet bør være stabile slik at 
temperaturen i dette området ikke når eller overgår 
driftstemperaturen for enheten. (0°C til 40°C) 
Ikke plasser enheten der tilgang til dens interne 
komponenter og tilkoblinger er begrenset.

FORBEREDELSER
Kun opplært og kvalifisert personell er tillatt å 
installere, erstatte eller utføre service på dette utstyret. 
Installasjonen skal være i samsvar med relevante lokale 
sikkerhetskrav. En bryter eller sikring bør inngå som 
en del av installasjonen. Bryteren eller kretsbryter 
skal være i tett nærhet til utstyret og være innenfor 
rekkevidde av operatøren. Bryteren eller kretsbryter bør 
merkes som frakoplingsinnretning for utstyret og bør 
bryte begge fasene. Bryteren eller kretsbryter bør ikke 
avbryte beskyttet jordleder. Dette utstyret må jordes.

INNGANGER
De potensialfrie inngangsterminaler er nummerert 201, 
202,203, etc. Kable og koble som vist på koblingskjema. 
Tverrsnittet på kabelen bør være 1mm2 eller 1.5mm2. 
Maks kabel lengde er på 100m. Unngå å legge kabel nær 
krafttilførsler eller i støyende omgivelser.

UTGANGER
Relé utganger er nummerert 401, 402, 403, etc. Kable 
og koble som vist i koblingsskjema. Det er brukerens 
ansvar å sikre at utstyr er tilstrekkelig beskyttet. Som  
et forebyggende tiltak benyttes en standard 1AT sikring 
for å beskytte hver utgang uavhengig om det benyttes 
24 V eller strømnettet. Verdien av denne sikringen kan 
måtte modifiseres i henhold til brukerens behov.

Brukeren er ansvarlig for utskifting. Sikringer som har 
en verdi som avviker fra standard AT sikringen som 
følger med. De ikke sikrede terminalene 401, 403, 405, 
etc. bør betraktes som utgangsklemmene til utstyr. 
De fusjonerte terminaler 402, 404, 406, etc. bør være 
regnet som inngangsterminalene fra utstyr.

NETTVERK
Nettverksterminalene er nummerert 101, 102 ... 
Nettverkene skal kables og kobles som vist på koblings-
skjema. Det anbefales at nettverkskablene ikke legges 
sammen med noen kabler med høy spenning eller 
i nærheten av høy frekvente kilder. Nettverkskabler 
må ikke blandes da de har svært forskjellig elektriske 
egenskaper og vil kunne gjøre systemet ustabilt.

FUNKSJONSBESKRIVELSE
Brannspjeldstyringen er levert i ett fellesskap med 
integrert PC, 10 tommer touchskjerm, UPS og backup 
batteri for skapet. Skapet er utrustet med digital inn- og 
utgangsmodul, nettverksmodul og rekkeklemmer for 
tilkobling. Skapet leveres ferdig internt koblet, slik at det 
kun gjenstår tilkobling av nettspenning. Kontrollpanelet 
er fritt programmerbart slik at styring av alle spjeld kan 
legges inn etter at brannstrategi er fastlagt. Det er enkelt 
å endre styringsstrategi av spjeldene ved endringer i 
brannstrategi. Kommunikasjonsmodulen monteres i 
nærheten av brannspjeld. Hver modul har mulighet 
til inngangssignal fra røykdetektor og overstyring ved 
digitalt inngangssignal. Det er lagt bus-kabel i serie 
mellom kontrollpanel og alle kommunikasjonsmoduler 
til brannspjeldene.

Kontrollpanelet er utstyrt med 8 digitale innganger 
og 4 reléutganger. Kontrollpanelets digitale innganger 
brukes til å motta signaler fra brannvarslingssentral, 
røykmeldere, SD anlegg etc. Reléutganger skal kunne 
benyttes til å styre røykgassvifter, ventilasjonsanlegg, 
dører, luker eller lignende. Informasjon til SD-
anlegg sendes via Bacnet-modul. Ønskede funksjoner 
programmeres ved igangkjøring av anlegget. 
Kontrollpanelet er beregnet for 120 brannspjeld.

Det kan settes opp automatisk funksjonstesting av 
spjeld med loggføring. Logg kan hentes ut fra sentral. 
Funksjonstesting legges opp slik at det ikke blir 
driftsproblemer på ventilasjonsanlegget. 
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RØYK/BRANNSPJELD-GRENSESNITT (SFDI-M):
Denne enheten er påkrevd for hvert røyk- og brannspjeld som brukes i systemet. 
SFDI-M-enheten styrer og overvåker motoriserte røyk- og brannspjeld. Enheten 
sikrer korrekt drift og overvåker statusen på brannspjeldet, og aktiverer et  
utgangssignal som alarm på kontrollpanelet hvis det oppstår lokal strømsvikt. 
Har mulighet for 2 digitale innganger. Leveres i 230V eller 24V.

DIGITAL INNGANG/UTGANG-ENHET (DI8O4-M):
Denne enheten godtar 8 spenningsfrie kontaktinnganger til systemet. For 
eksempel brannvarslingsanlegg, SD-anlegg, ventilasjonsaggregat eller andre 
slokkesystemer og røykdetektorer. Denne enheten kommer med 4 releutganger 
som drives av systemet. Typiske utgangssignal kan være til vifter og SD-anlegg. 
Bygningsstrategi (årsak og virkning) kan driftes fra denne inngangs-/utgangs-
enheten som er plassert i skapet.

KONTROLLPANEL:
Swegon SAFE Lite består av en 10-tommers touchskjerm, innebygd dedikert  
PC, UPS og forhåndsinstallert programvare. Panelet er fritt programmerbart. 
Styrer opptil 120 brannspjeld fordelt på 2 nettverk eller alle 120 på et nettverk.  
Systemet kommuniserer med spjeldenes kommunikasjonsmodul for å gi  
intelligent styring og overvåking av de motoriserte spjeldene. Enheten for 
digitale innganger og utganger (DI8O4-M) er plassert i panelet. Den innebygde 
PC-en er utstyrt med Swegon SAFE-programvare som er meget brukervennlig.

Skapstørrelse (mm) 500 x 500 x 210mm (B x H x D)

 Maks. last (Watt)   500

Maks antall innganger Opptil 8 spenningsfrie kontakter

Maks antall utganger Opptil 4 utgangsrelèer

Farge RAL 7035

Hengsling Venstre

230 Volt strømtilførsel Inngang på toppen, høyre side

Nettverkskabler Inngang på toppen, venstre side

I/O-kabler Inngang på toppen, midten

Beskyttelse IP 20 (230 Volt kontakter, skjermet)

Maks omgivelsestemperatur 30 °C (Panelet må plasseres i et ventilert miljø)

Spesifikasjoner for kontrollpanelet
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 y Maksimalt antall SFDI-M-enheter på 
en nettverkskanal er 120. Hvis >120 
og/eller >1000m, er det påkrevd med 
nettverksforsterker

 y Nettverkstilkoblede enheter er kablet 
som en enkel seriekobling, ”daisy 
chain”, (inn og ut). Ikke tillatt med 
kabelender.

 y Vanligvis er SFDI-M plassert ikke 
lengre enn 1 meter fra spjeldet fordi 
aktuatorens tilkoblingsledninger er  
1 meter lange.

SFDI-M ledningsopplegg
Styringsalternativer
Systemet vil styre og overvåke de fleste 
motoriserte spjeld. 

Typisk drift
 y Strøm på – spjeld åpner

 y Strøm av – fjærtilbaketrekk

 y Frigjøringstid ≈ 22 sek.

 y Tilbakestillingstid ≈ 60 sek.

24 V AC eller DC (spenningsomformer fra
annen leverandør)

 y Koble til 24 V via en sikkerhetsisolert 
omformer.

230V AC 50 / 60Hz (fra annen leverandør)
 y 1 amp ledningssikring skal monteres. 
EN forskrifter for ledningsopplegg skal 
overholdes.

Energiforbruk (fra annen leverandør)
 y 24V AC eller DC

 y 230V AC
 
Maksimum strømforbruk for kombinert SFDI-M pluss 24 V 
eller 230 V Actionair aktuator er <15W.

Kabelspesifikasjoner
Kabeltype Brann- 

klassifisering
Maks. lengde for
nettverkskanal

Lederens  
størrelse

Belden 9841 NH 2 kjerne 1000m 0.51mm2

Prysmian (Pirelli) FP 200 
Gold 2 kjerne 1000m 1.5mm2

Prysmian (Pirelli) FP Plus 
2 kjerne 1000m 1.5mm2

Firetuf FT30 2 kjerne 1000m 1.5mm2

Firetuf FT120 2 kjerne 1000m 1.5mm2

Firetuf Data 2 kjerne 1000m 0.63mm2

Funksjon Grønn Rød Gul Blå Service (Gul) Strøm (Grønn)

Åpen På Av På

Lukket Av På På

Reise Blinker Blinker På

Feil Blinker På

Ping One-shot På

Offline På På På På På

Arbeid Blinker i 5 sek. På

LED-adferd
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Panel 

Brannalarminnganger

BMS-innganger

Brannvesenets 
bryterinnganger

Ventilasjonspanel

B.M.S

Til tilleggstjenester ved behov Til tilleggstjenester ved behov

SFDI-M
Grensesnitt for røyk- og 
brannspjeld

Spjeldstyringsmodus*

*Én SFDI-M er påkrevd per spjeld/
seksjon. Tilførsel til hvert grensesnitt 
for røyk- og brannspjeld fra nærmeste 
fordelingstavle. 

Typisk nettverksskjema
Generelt skjema for spjeldstyringssystem

Inntil 2 nettverk

24/230 volt  
(lokal strøm- 
forsyning fra  
annen leverandør)

24/230 volt  
(lokal strøm- 
forsyning fra  
annen leverandør)

24/230 volt  
(lokal strøm- 
forsyning fra  
annen leverandør)

24/230 volt  
(lokal strøm- 
forsyning fra  
annen leverandør)

24/230 volt  
(lokal strøm- 
forsyning fra  
annen leverandør)

24/230 volt  
(lokal strøm- 
forsyning fra  
annen leverandør)

24/230 volt  
(lokal strøm- 
forsyning fra  
annen leverandør)

SFDI-M

SFDI-M

SFDI-M

SFDI-M

SFDI-M

SFDI-M

SFDI-M
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