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Hur ser förloppet ut vid brand?

Användningsområden

Till- och frånluftsvägarna öppnas 

Först efter att bekräftelse att öppna luftintagsöppningarna har inkommit, kopplas rökventila-

tionsfläktarna på för att undvika byggnads- och personskador genom ett för stort undertryck i 

byggnaden. 

 

Röken förs bort 

Temperaturbeständiga rökventilationsfläktar leder bort röken från det aktuella rummet. Dessa 

fläktar kan placeras antingen på taket, i väggen i respektive användningsenheter eller på en 

central plats. Vid fönsterlösa rum leds rök ut från byggnaden via ett kanalsystem. Här måste 

det säkerställas att röken inte leds in i angränsande rum igen. För att undvika den här oönskade 

effekten kan brandskyddsluckor installeras inuti kanalsystemet. 

 

Friskluft strömmar in i byggnaden 

Luftintagsöppningar för tilluft måste ha tillräcklig dimensionering och placeras jämnt fördelade 

nära golvet. Friskluft kan då strömma in till skiktet med mindre rök utan att det blir turbulens i 

röken. Här får inte strömningshastigheten överskrida det normativa kravet. Sammantaget måste 

man se till att det bildas en balans mellan utströmmande rök och inströmmande tilluft. Om ett 

fritt luftintag inte skulle vara möjligt, tillförs friskluft mekaniskt. 

 

För att genomföra komplexa rökventilationsscenarier är en kombination av mekaniskt och na-

turligt luftintag av tilluft möjlig (t.ex. med fläktar, fönster som öppnas automatiskt, jalusier eller 

automatiska dörrar).

Om det inte går att använda ett naturligt rökventilationssystem av byggnads-

mässiga eller termiska orsaker, används ett mekaniskt rök- och värmeventila-

tionssystem. Exempel på detta är flervåningsbyggnader, fönsterlösa använd-

ningsenheter och underjordiska garage (kräver förutom MRV ytterligare viktiga 

planeringssteg). Vidare kan köpcenter, stora industribyggnader, logistikcenter, 

kraftverk eller värmeanläggningar vara utrustade med ett mekaniskt rökventila-

tionssystem. Användningen av ett mekaniskt rökventilationssystem kan krävas 

utifrån specifikationer i lokala riktlinjer och förordningar eller bygglovet.

Det är inte alltid som de termiska egenskaperna för rökgaser och friskluft räcker till för att garantera säker rök-

ventilation ut från en byggnad. Detta kan åtgärdas genom att använda fläktar och rökventilationskanaler. Om 

funktionen för ett rök- och värmeventilationssystem (SHEV) uppnås med motordrivna fläktar, pratar man om ett 

mekaniskt rök- och värmeventilationssystem (MRV).

Om det brinner ser ett mekaniskt rök- och värmeventila-

tionssystem (MRV) till att fönsterlösa användningsenhe-

ter, källarlokaler eller underjordiska garage kan rökventi-

leras säkert. Med hjälp av motordrivna fläktar suger ett 

mekaniskt rök- och värmeventilationssystem ut röken 

direkt eller via ett installerat kanalsystem från byggna-

den. Samtidigt tillförs en jämförbar mängd friskluft via 

luftintagsöppningar. I nedre delen av rummen skapas då 

ett skikt med mindre rök. I detta kan branden bekämpas 

och personer räddas. Samtidigt avlastas byggnadskon-

struktionen termiskt genom den riktade borttransporten 

av värme. Detta underlättar släckningsarbetet och ökar 

säkerheten för brandmännen. Vid låga temperaturer ökar 

dessutom sannolikheten att en brinnande byggnad trots 

detta kan räddas. 

Ett mekaniskt rök- och värmeventilationssystem hjälper 

då till så att personer som fortfarande finns i byggna-

den kan räddas. Det underlättar släckningsarbetena 

för brandkåren i byggnaden och är till hjälp att skydda 

materiella värden och skydda mot driftstopp. Ett meka-

niskt rökventilationssystem kan även användas för allmän 

ventilation samt ventilation efter att gaser har kommit ut, 

som exempelvis CO2, NO2 eller LPG.

Mekanisk rökventilation - nu också med D+H

Hur fungerar mekanisk rökventilation?

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek Version 01/2021
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Med de här utrustningsegenskaperna och 
funktionerna kan vi övertyga

 » Utförande för skräddarsydda lösningar/projekt

 » Garanterar säker och mjuk start av fläktar (via en frek-

vensomvandlare, mjukstartare eller direkt)

 » Kompatibel med samtliga brandskyddsluckor, rökgasventila-

tionsluckor och elektriska fönstermotorer för luftintagsöpp-

ningar

 » Övervakade grupputgångar 24 V DC / 230 V AC för          

aktivering av alla gängse rökgasventilations- och brand-

skyddsluckor

 » Gångtidsövervakning

 » Driftstatus möjlig i olika varianter, t.ex. pekskärm (tillval)
 » Genom uppbyggnaden i modulform kan styrningen konfigu-

reras separat efter kundens alla krav

 » Om byggnaden utökas uppgraderas enkelt med fler kompo-

nenter

 » Parametrarna för styrningen ställs in fritt och okomplicerat 

med D+H programvaran SCS

 » Man är inte bunden till programvaran och programmerarna 

från andra PLC-tillverkare

 » Busskommunikationen ACB, baserad på Modbus RTU, till 

motorerna gör det möjligt att reducera kostnaderna för hela 

systemet. Förutom mindre arbete med kablage minskar även 

antalet moduler som behövs

 » Fönstermotorer kan styras separat via ACB (Modbus) av 

CPS-M, även om det är en gemensam ledning med bara en 

anslutning

 » För de ändlägesmeddelanden för ACB-motorerna som be-

hövs för MRV behövs inga extra ledningar eftersom de blir 

avlästa av samma bussledning

 » Den integrerade nödströmsförsörjningen garanterar pro-

blemfri drift av styrningen också när det är strömavbrott i 

byggnaden

 » Styrningen kräver lite energi vid nödströmsdrift

 » Flexibel och kostnadsmedveten service genom det globala 

servicenätet för D+H

CPS-M stöder Modbus RTU-protokollet. Statussignaler från 

de enskilda komponenterna och styrsignaler kan då föras vi-

dare till byggnadsstyrtekniken (GLT). För att visa driftstatusen 

för flera styrenheter i byggnaden går det att använda en ge-

mensam pekskärm. Man har då översikt även i stora, utökade 

system med flera AdComNet-noder. Sammankopplingen av 

de enskilda noderna görs genom ”AdComNet”. Det är det 

första bussystem som har certifierats för SHEV av det tekniska 

kontrollorganet hos VdS, en internationellt renommerad insti-

tution för brandskydd och den allmänna säkerheten i företag. 

Med denna teknologi kan styrcentraler kombineras till ett de-

centraliserat, övergripande system. Styrningarna sammanlän-

kas då så att komplexa scenarier resp. enskilda rökutrymmen 

kan konfigureras beroende på hur rummet används

Dina fördelar med CPS-M

Vi har utvecklat en utmärkt styrning för alla användningsområden, som exempelvis ett mekaniskt rökventilationssystem. CPS-M 

är en central som kan utökas efter individuella krav för att styra system för att isolera spridningen av rök, värme och eld. CPS-M 

styr och övervakar alla komponenter och den reglerar strömförsörjningen till hela systemet. Vid daglig användning passar 

CPS-M dessutom för att styra ventilationssystem i byggnader. Den speciella kapaciteten för CPS-M visar sig dock framför allt vid 

komplexa system som ett mekaniskt rök- och värmeventilationssystem. Programmeringen och uppbyggnaden av CPS-M baseras 

på brandscenarier eller relevanta riktlinjer för utförandet av ventilationssystem. Styrningen kan då till exempel användas i under-

jordiska garage. Om sensorer meddelar för mycket koldioxid (CO2), kvävedioxid (NO2) eller flytande gas (LPG) i det underjordis-

ka garaget, startas rökventilationsfläktar av CPS-M. Aktiveringen av fläktarna kan göras via frekvensomvandlare, mjukstartare 

eller direkt via kontaktorer (brytare)

Så fungerar mekanisk rökventilation med styrningen CPS-M

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek Version 01/2021
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Modulsatser

 

Batterier

 

SHEV‑manöverpaneler

 

Fjärrunderhållsgateway

 

Sensorsystem

 

CPS‑M1‑MRA

Försörjning 400 V AC / 50 Hz

Utgång 24 V DC / 230 V AC / 400 V AC

Rippel < 50 mVss vid 24 V DC

Driftsätt övervakning Pulsdrift

Kapslingsklass IP 54

Temperaturområde ‑5 °C ... +40 °C

Kapsling Stålplåt

Typ Artikelnr Anmärkning

CPS‑M1‑MRA 31.700.02 Variabel utrustning möjlig

Batterier måste beställas separat.

Utförande

Vi hjälper gärna till med inköpsställen för fläktar och brandskyddsluckor 
och ger råd vid valet av rätt komponenter.

Externa tillbehör

 » Fläkt

 » Rökgasventilationslucka

 » Brandskyddslucka

 » CO²-, NO²- & LPG-sensor

 » Jetfan

 » Rökventilationskanal

 » Rökgardiner

 » 400 V AC nödströmsförsörjning

Följande externa tillbehör kan användas för ett MRV-system:

Egenskaper
 » Variabel modulteknik för komplexa styrningskrav 

 » Flexibel systemuppbyggnad med skensystem för alla moduler och 
tillägg 

 » Anslutning av försörjning och kommunikation med integrerade 
kontaktdon 

 » Kompletteringsbara monteringar vid byggnadsförändring 

 » Parameterinställning av MRV- och ventilationsfunktioner via D+H 
programvaran SCS

 » In- och utgångar övervakas avseende kabelbrott och kortslutning  

 » Av VdS godkänt AdComNet-bussystem för fullständig 
sammanlänkning av modulerna inom CPS-M och ytterligare 
D+H AdComNet-komponenter 

 » Flexibel användning av parameterinställning för digitala in- och 
utgångar 

 » 24 V DC: 
- 2x max. 10 A motorström per aktormodul 
- Stabiliserad utgående spänning genom SMPS-teknologi 
- Ingen signalförslut vid strömavbrott genom integrerad   
 nödströmsförsörjning (72 h)

 » 230 V AC: 
- VdS-godkänd nödströmsförsörjning (72 h)  
- Upp till 45 motorer (230 V AC) kan anslutas per motorgrupp   
 (1840 VA)

 » 400 V AC: 
- Fläktar valfritt via frekvensomformare, mjukstartare eller direkt   
 styrning 
- Matning via huvudbrytare och vid behov vid automatisk   
 nätomkoppling

Serie CPS-M   MRV-central - modulära

Tekniska dataCPS-M1-MRA

Tillbehör

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek Version 01/2021
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Takfläkt

Rökdetektor från D+H

Rökventilationsknapp från D+H

Rökgasventilationsluckor / jalusielement

CPS-M1-MRA styrning från D+H

RZN-M central från D+H

Tilluftöppning med hjälp av t.ex. en D+H motor (t.ex. serie CDC)

Rökventilationsschakt

CM PSM AM TMAIOMAM 230 BRM

OK

Rökdetektorer

Nätdel

Batteri CPS-M1-MRA

MRA-manöverpanel

Styrskåp

CPS-M1-MRA

Nät 400 V AC

Nödströmnät 400 V AC

Nätomkoppling

BMA

Säkring eller 
motorskydd

Kontaktor

Mjuk-
startare

230 V AC ställdon 
för tilluftöppning
t.ex. jalusielement

24 V DC ställdon 
för tilluftöppning

t.ex. D+H fönstermotorer

Frekven-
somvandlare

eller

Fläkt Fläkt

AnvändningsexempelFunktionsprincip

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek Version 01/2021



D+H Mechatronic AG 

Georg-Sasse-Straße 28-32 

22949 Ammersbek 

Tyskland 

 

Telefon: +49 40 60565 0 

Telefax: +49 40 60565 222 

E-Mail: info@dh-partner.com

Din D+H service- och försäljningspartner:

WWW.DH-PARTNER.COM

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
©2021 D+H Mechatronic AG, Ammersbek


