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EXHAUSTO

brandsikringsspjæld
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CX-5, LX-5 & NEO

Brand- og røgspjæld

• Lavenergi spjældmotor. Standby forbrug 0,5W!

• CX-5 størrelser fra Ø100 – Ø630.  

• LX-5 størrelser op til 1500x800/1000x1200 (BxH)

• NEO størrelser op til 900x1200 (BxH)

• Som standard med 24V aktuator
og ø160 også med 230V aktuator.

• Brandtestet iht. DS/EN 1366-2,                                
klassificeret iht.  DS/EN 13501-3                                            
og CE-mærket iht. DS/EN 15650:2010

• CX-5 og LX-5 klassificering: EI120 (ve-ho- i<>o) S

• NEO klassificering: EI120 (ve- i<>o) S
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DIMENSIONERING 

FDG-WT-8-24 ift. Belimo
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DIMENSIONERING 

FDG-WT-8-24 ift. Belimo
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CX-5C, VX-6 & NEO-V 

Røgkontrolspjæld

• CX-5C størrelser fra ø200 til ø630.

• VX-6 størrelser op til 1500x800/1000x1200 (BxH).

• NEO-V størrelser op til 1200x900/900x1200 (BxH)

• Som standard med 24V aktuator.

• Brandtestet iht. DS/EN 1366-10, klassificeret iht.               
DS/EN 13501-4 og CE-mærket iht. DS/EN 12101-8. 

• CX-5C, VX-6 og NEO-V klassificering:                                            
EI120 (vew- how- i<>o) S1500 C10000 AA multi

• Må installeres ude i kanal, f.eks til røgventileret by-pass:

• Klassificering E600 120 (vew- how- i<>o) S1500 C10000 AA single
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EXHAUSTO

Fire Guard System



24-11-2021 / 7

• Systemet består af:

• EFG-Control10: Master som kan forsyne 10 BRS (Gryfit)

• EFG-Control20: Master som kan forsyne 20 BRS (Gryfit)

• EFG-BM20: Booster modul/strømforsyning til 20 BRS

• EFG-FDM: Spjældmodul til brand- og røgspjæld

• EFG-SCDM: Spjældmodul til røgkontrolspjæld

• EFG-IM: Inputmodul til brandtermostat eller røgdetektor

• EFG-TM: Temperaturmodul til 2 stk PT1000 følere.

• EFG-PT1000: Temperaturføler til kanal

• EFG-AP: Fejlpanel med lys og lyd

• EFG-RM: Relæ modul til stop af decentrale anlæg

• EFG-INLINEFUSE: Finsikring til decentralt røgventilerede løsninger

• UG3O røgdetektor og BT40-70 brandtermostat

EXHAUSTO Fire Guard System

Systemets opbygning og komponenter
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EXHAUSTO Fire Guard System

Master controller: EFG-CONTROL10/20

• Teach-in funktion: Alle moduler monteres, tryk INDLÆS MODULER.         
Hvis antal moduler er korrekt = Konfiguration færdig!

• Ved røgventilerede systemer, er det eneste som yderligere skal 
indstilles, kun setpunkt til trykstyring!

• Kan indstilles til både ugentlig og månedlig test.

• Separat alarmlog og testlog. 12 sidste test altid tilgængelig.

• Simpel overskuelig forside, som viser, hvor fejlen er!

• Skema oversigt over alle moduler, giver et hurtigt overblik, ift. 
hvilket modul som har aktiveret alarmen.



24-11-2021 / 9

EXHAUSTO Fire Guard System

BUS topologi og kommunikation

• Speciel udviklet BUS med TDM kommunikation:                                   
Time-division multiplexing

• Fuldstændig FRI topologi!

• Ved anvendelse af Boostere EFG-BM20,                   
er der reelt ingen begrænsning på BUS længde!

• 2-leder BUS og forsyning til spjældmotorer               
i samme kabel

• Lav frekvens BUS 400 Mhz= ikke sårbar for EMC støj

• Ingen krav om par-snoede kabler eller skærmet                          
kabel. Alm. installationskabel kan anvendes!

• BUS porte er kortslutningsbeskyttet!
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EXHAUSTO Fire Guard System

Installation og fortrådning af BUS

• Monteringstid modbus: 6 min 20 s

• Monteringstid EFG: 2 min 16 s

• Pga. af EFG bus, er monteringstiden for 
modulerne reduceret med op til 64%!
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EXHAUSTO Fire Guard System

Funktionssikring ved RKS spjæld

Smoke control damper with EFG-SCDM Fire damper with EFG-FDM

• Hvert modul er intelligent i sig selv.

• Hvis RKS monteres på den primære BUS    
og efterfølgende moduler, afgrenes med   
et Booster EFG-BM20 modul, så vil RKS 
uagtet kortslutning eller kabelbrud efter 
Booster, opretholde den korrekte funktion.
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EXHAUSTO Fire Guard System

USP’er for EXHAUSTO’s brandautomatik

• Markedets økonomisk mest fordelagtige og installationsvenlige brandautomatik

• Utrolig nem opsætning og konfiguration med Teach-in funktion

• Enkel terminering af BUS og forsyning til spjæld i samme 2-leder kabel

• Monteringstid for BUS i moduler, kan reduceres med op til 64%.

• Fri topologi optimerer installationen ift. traditionel modbus

• Op til 100 spjæld kan tilsluttes systemet!

• Alm. installationskabel kan anvendes til BUS fortrådning! (Ikke ved krav om brandsikret kabel)  

Skærmet og parsnoet kabel er unødvendigt. 

• Kan styre en røgventilator, der bruges som hjælpeventilator (område 1-80 Pa)

• Hvis man anvender Boostere (EFG-BM20) er BUS længde ubegrænset!     

• Fejlpanel er overvåget for korrekt funktion!    

• Mulighed for tæt på dobbelt så lang kabellængde ift. konkurrerende systemer.                   
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EXHAUSTO Fire Guard System

USP: Udfordringer med modbus for konkurrenters løsninger

• Kabel skal være skærmet og parsnoet (LIYCY/PDS).

• Parsnoede kabler = ledninger lille kvadrat = begrænset længde.

• Skal forbindes i serie uden afgreninger.

• Parsnoede ledere så tæt på klemmer, som muligt.

• Ikke for tæt på stærkstrøm af hensyn til støj på BUS.

• Ved mere end 3 eksterne strømforsyninger/boostere,                                                         
skal controller placeres midt på BUS’en.

• Endeterminering ved modbus på 120Ω.

• Max BUS længde 1200m (modbus standard)
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EXHAUSTO Fire Guard System

USP: Udfordringer med modbus for konkurrenters løsninger

Med EFG BUS skal man kun tænke på 24V forsyning til spjæld og spændingsfald.
BUS kommunikationen følger bare med!
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EXHAUSTO Fire Guard System

USP: Kompliceret og tidskrævende konfiguration 
af konkurrenters løsninger

• Indgange skal konfigureres,                                                                   
om man f.eks bruger røgdetektor eller ABA signal, m.m.

• Systemtype skal vælges, om automatik anvendes til 
spjældsikrede, røgventilerede eller decentrale løsninger.

• Type af tilsluttede moduler skal indstilles                                  
eller anvendelse skal konfigureres i modulerne.

• Alt for mange menuer, setpunkter og parametre.

• Kompliceret og avanceret opsætning                                        
øger installationstiden.
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EXHAUSTO Fire Guard System

USP: Kompliceret og tidskrævende konfiguration

Til spjældsikrede systemer:

Til røgventilerede systemer:

Til røgventilerede systemer med RV i daglig drift:

Utrolig enkel opsætning, uanset om FIRE GUARD bruges til                                                               
spjældsikrede, røgventilerede eller decentrale systemløsninger.

Også selvom røgventilator bruges til daglig drift (hjælpeventilator).
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EXHAUSTO Fire Guard System

USP: Kabler og kabelinstallation er dyr og besværlig 
for konkurrenters løsninger

Krav ved konkurrenters modbus baseret kommunikation:

• Begrænset udvalg af kabler

• LIYCY kabel 2x2x1mm2

• PDS CAT6 skærmet FTP 4x2xAWG23

• PDS CAT6 yderskærm F/UTP 4x2xAWG23
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EXHAUSTO Fire Guard System

USP: Kabler og kabelinstallation er dyr og besværlig

Eneste krav er 2 ledere i kablet!
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EXHAUSTO Fire Guard System

Eksempel på kontor med spjældsikret system

• 46 stk RS/BRS

• ø315, Belimo 2,5/0,8W

Fire 
Guard

Konkurrerende
løsning

Konkurrerende 
løsning

Controller
1 stk

(max 27)
1 stk

(max 13)
1 stk

(max 5)

Spjæld
modul

46 stk 46 stk 46 stk

Booster/ 
Strømfors.

1 stk 3 stk 7 stk

Kabel ca. 128 m 190 m 190 m
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EXHAUSTO Fire Guard System

Eksempel på kontor med spjældsikret system

• 46 stk RS/BRS

• ø315, Belimo 2,5/0,8W

Fire 
Guard

Konkurrerende
løsning

Konkurrerende 
løsning

Controller
1 stk

(max 27)
1 stk

(max 13)
1 stk

(max 5)

Spjæld
modul

46 stk 46 stk 46 stk

Booster/ 
Strømfors.

1 stk 3 stk 7 stk

Kabel ca. 128 m 190 m 190 m



24-11-2021 / 21

EXHAUSTO Fire Guard System

Eksempel på kabellængder og antal spjæld

Belimo BLF24 (små spjæld) FIRE GUARD  EFG-CONTROL20 Konkurrerende løsning modbus

Max antal spjæld 27 stk 13 stk

Max total kabellængde (AWG23 vs. 2,5mm2) 92 m 52 m

Belimo BFN24 (mellem spjæld) FIRE GUARD  EFG-CONTROL20 Konkurrerende løsning modbus

Max antal spjæld 16 stk 10 stk

Max total kabellængde (AWG23 vs. 2,5mm2) 95 m 40 m

Belimo BF24 (store spjæld) FIRE GUARD  EFG-CONTROL20 Konkurrerende løsning modbus

Max antal spjæld 10 stk 3 stk

Max total kabellængde (AWG23 vs. 2,5mm2) 91 m 54 m

GRYFIT FDG-WT-8-24 (alle størrelser spjæld) FIRE GUARD  EFG-CONTROL20 Konkurrerende løsning modbus

Max antal spjæld 22 stk ca. 11-12 stk

Max total kabellængde (AWG23 vs. 2,5mm2) 93 m ca. 45-48 m
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Tag endelig kontakt


