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Halton HBA     

Montage- og installationsvejledning 

 

 

 

Brandautomatikboksen anvendes til: 

 Røgventileret system  uden Automatisk Brand Alarmering (ABA) 

                          Røgventileret system med Automatisk Brand Alarmering (ABA) 

 Spjældsystem uden Automatisk Brand Alarmering (ABA) 

 Spjældsystem med Automatisk Brand Alarmering (ABA) 

Brandautomatikboksen anvendes til overvågning, test og kontrol af følgende komponenter: 

 Kanalrøgdetektor 

 Brandtermostat 

 Tryktransmitter 

 Røgventilator 

 Ventilationsanlægget
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 3.3: Montering af brandtermostat BT 

    3.4: Montering af røgventilationskit RVK & tryktransmitter PS1000 
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 6.5: Manuel test af brandtermostat (BT) 

 6.6: Test af undertryk, / RV 

 6.7: Brandspjældssystem med ABA  

 6.8: Fejlafhjælpning HBA 

 6.9: Tabel for funktionsafprøvning 

7: Tekniske specifikationer  

8: EU-Overensstemmelseserklæring 
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 9.1: Detaljerede el-diagrammer 

 9.2: Displayoversigt 

 9.3: Kabelplan 1-5 spjæld 

 9.4: Kabelplan 1-20 spjæld 

 9.5: Kabelplan 3-60 spjæld 

Tilbehør: På forsiden af vejledningen kan man selv afkrydse hvilke tilbehør, der er leveret med HBA 

Brandsikringsautomatik. Ved eftermontage af tilbehør, ajourfør venligst listen på forsiden. 

Anvendelsesområde: Denne vejledning er for Halton HBA Brandautomatik. For andre komponenter henvises 

der til den respektive produktvejledning.

Betegnelser i vejledningen: Der er i denne vejledning anvendt en række betegnelser og forkortelser. Disse 

er opstillet i efterfølgende tabel: 

  

 

 

 

 

             

                 

* ABA: Automatisk brandalarm                      **CTS: Bygningens Central Tilstandskontrol og Styring 

 

Betegnelse Komponent  Betegnelse Komponent 

BRS Brand- og røgspjæld  ABV24-S-300 Alarm unit for røgdetektoren  

RS Røgspjæld  RV Røgventilator 

RES Røgevakueringsspjæld  VEX Driftsventilator (VEX) 

HBA-SDD Kanalrøgdetektor  CTS Signal til CTS**-anlæg  

ABA Signal fra ABA*-anlæg  BT Brandtermostat  

PS1000 Tryktransmitter    
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1: Produktinformation 

1.1: Anvendelse 
Halton HBA Brandautomatik anvendes til overvågning, test og kontrol af ventilationsanlæggets 

brandsikringskomponenter: BRS (brand og røgspjæld), FRS (Flamme og røgspjæld), RS (Røgspjæld) RES 

(Røgevakueringsspjæld), kanalrøgdetektor, brandtermostat, røgventilator.  

HBA Brandautomatik har tre vigtige funktioner: 

• Overvåger brandsikringssystemet og sikrer at spjæld og detektorer er uden fejl 

• Tester spjæld og evt. røgventilator hver 7. dag for at sikre, at de er driftsklare 

• I tilfælde af alarm (brand eller driftsforstyrrelser på ventilationsanlægget) fører automatikken spjæld til 

position som ved spændingsløs tilstand, afbryder ventilationsanlægget (valgfrit – afhænger af system), 

sender startsignal til røgventilator (valgfrit – afhænger af system)  

Spjæld, som tilkobles systemet, skal være forsynet med 24V brandspjældsmotor. 

 BEMÆRK! HBA må ikke anvendes som brandalarmeringsanlæg! 

1.2: Krav til omgivelserne 
Brandautomatikken er beregnet til indendørsmontage. 

Temperaturanvendelsesområdet for automatikken er: +0 ° - +45 °C. 

Kapslingsklassen for HBA er IP65 

1.3: Beskrivelse 
Oversigt   Efterfølgende billede viser opbygningen af HBA Brandautomatik 

 

 

 

Pos.nr. Del Funktion 

A ABAV-S300/D Håndterer signal fra kanalmonterede røgdetektorer 

B Relæer  24 V AC  

C Transformer 230V/24V, samt Sikringer i 24V system 

D EXO Compact  Håndterer spjæld, signal fra ABV/24 eller ABA, signal til røgventilator  

og driftsventilator (VEX). Med indbygget ur og dato 

E Klemmerække Her monteres ledninger fra eksternkomponenter 
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Uanset model type har HBA følgende dimensioner: 

Model W (mm) H (mm) D (mm) 

HBA 

Brandautomatik 

450 270 150 

 

Antal HBA Den leverede model afhænger af, hvor mange spjæld, der tilkobles systemet.  

 Efterfølgende tabel angiver type afhængig af antallet af spjæld. 

Model Type HBA-5 HBA-20 HBA-60 

Antal spjæld 1-5 stk. 1-20 stk. 3-60 stk. 

 

  
 Skal der tilkobles flere end 60 spjæld til samme system, serieforbindes 2 eller flere 

moduler. Se eldiagram i bilag 9.1. 
 
Vigtigt: Ved anvendelse af HBA-60 skal alle 3 udgange på styringen tilsluttes spjæld. 

1.4: Mål 
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2: Udpakning 

Leverance  Leverancen består af:  

• Automatikboks 

• Transformer  

• Evt. medleveret tilbehør: Kanalrøgdetektor, brandtermostat, tryktransmitter 

• Nærværende vejledning 

3: Mekanisk montage 

3.1: Ophængning af HBA brandautomatik  
Automatikboksen skrues direkte i væg. Der skal bruges 4 stk. skruer til montering (leveres ikke med). 

Efter ophængning monteres de 4 medfølgende dæksler, så IP-klassifikationen opretholdes. 

Automatikboksen kan placeres valgfrit i bygningen, men kan med fordel placeres i teknikrum eller andet 

let tilgængeligt sted.  

3.2: Montering af HBA-SDD kanalrøgdetektor  
Der skal placeres mindst 1 kanalrøgdetektor pr. brandsektion. Kanalrøgdetektoren skal placeres således, 

at fraluft fra samtlige rum i brandsektionen overvåges.  

Kanalrøgdetektorer skal monteres efter installationsanvisningen, som leveres med hver kanalrøgdetektor. 

Kanalrøgdetektoren skal placeres, så huset kan besigtiges. Én gang om året skal den manuelt testes med 

røgspray. Se afsnit 6. 

 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

Figur: 3.3F. Placering af tilbehør til HBA ved røgventilerede systemer.  1  =Røgevakueringsspjæld.  

 2  = Røgspjæld. Alle spjæld er også forbundet til HBA. 

Brandtermostaten monteres på fraluftskanalen umiddelbart før ventilationsanlægget. Se BT på figur 3.3F. 

Brandtermostaten skal placeres således, at det er muligt at afmontere låg for aktivering af 

brandtermostaten i forbindelse med den årlige afprøvning. 

Endvidere skal den røde ”reset”-knap på låget kunne besigtiges og betjenes. 

3.3: Montering af brandtermostat BT 
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For røgventilerede systemer skal røgventilationen jf. DS428-4 overvåges. Dette gøres via RVK, 

røgventilationskittet, hvor der er en tryktransmitter (PS1000), metalmålestuds samt silikoneslange. 

Metalmålestudsen monteres på røgventilatorens sugeside, se på figur 3.3F. Montér metalmålestudsen 

1,5-2 meter fra bøjninger eller spjæld, hvor laminar luftstrømning er tilnærmet.  

Lav el-forbindelsen mellem HBA og PS1000 (se bilag 9.1 og 

9.2) og sæt spænding på (NB ingen silikoneslange på 

PS1000!!). Skru låget af PS1000 og skub dipswitch 2 (0-

300Pa) mod ”ON”. Tryk på knappen ”ZeroCal” (Ved siden af 

dipswitch 1).  

Tilslut derefter silikoneslangen på metalmålestudsen samt 

tryktransmitterens studs mærket med ”-”. Skru låget på 

PS1000. 

Tryktransmitteren må ikke lukkes hermetisk inde, da 

atmosfæretrykket er referencetryk. Referencetrykket kan 

evt. overføres fra et lokale med atmosfæretryk ved at 

tilslutte en slange til studsen ”+”. 

Tryktransmitteren skal monteres således at evt. kondens fra 

kanalen ikke kan ophobe sig i silikoneslangen og 

tryktransmitteren.  

NB: Brug KUN den medfølgende målestuds, da denne 

opfylder kravene iht. DS 428. 

3.5: Montering af røgventilator  
For mekanisk montage af røgventilator henvises til de dertil medfølgende vejledninger. 

Konstantstryksregulator er indbygget i HBA. 

3.6: Montering af ventilationsanlæg 
Der henvises til DS 428, BR10 samt ventilationsanlæggets medfølgende vejledninger. 

Hvis der er tidsprogram tilsluttet ventilationsaggregatet, skal HBA have besked via klemme 3-4 for at 
undgå ”brand alarm”. 

3.4: Montering af røgventilationskit RVK  & tryktransmitter PS1000 
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4: El-installation 

Tilslutning af forsyningsspænding til automatikboksens transformer skal udføres af autoriseret 

elinstallatør. Resterende arbejde kræver ikke autoriseret el-installatør, men kendskab til EN 60 204-1. 

OBS! Det er vigtigt at montere ledningerne rigtigt, da fejlmontage kan resultere i kortslutning af 

Brandautomatikken.  

Reparations- Der skal i henhold til Maskindirektivet* opsættes en afbryder for mekanisk vedligehold før  

afbryder  brandautomatikken.  

Afbryderen skal…  

 • være aflåselig eller placeres synligt i nærheden af automatikboksen. 

 • kunne afbryde alle poler fra forsyningsspændingen  

  – kontaktafstand min. 3 mm i hver pol 

 • være udført som reparationsafbryderen iht. EN 60 204-1 

Afbryderen er ikke en del af Halton´s leverance! 

 * Der henvises til Maskindirektivet (98/37/EF/-EEC/-EWG/-CEE) – bilag 2 – pkt.1.6.3 ”Adskillelse af energikilderne” 

El-installationen for HBA brandautomatik omfatter følgende: 

Overordnet Tilslutning af forsyningsspænding til HBA via transformer 

 Tilslutning af spjæld samt evt. tilbehør 

Medleveret  Transformer 

udstyr    

Tilbehør evt: Kanalrøgdetektor 

 Brandtermostat 

 Røgventilationskit (kun for røgventilerede systemer) 

 Røgventilator (start/stop) 

 VEX (Start/stop, alarm) 

Installation af forsyningskablet skal ske i henhold til gældende love og forskrifter. 

Alle installationer skal udføres med anlægget i spændingsløs tilstand. 

Diagram Forsyningsspænding tilsluttes som vist på diagrammer i bilag 9.1 og 9.2. 

4.2.1: Forsikring og forsyningskabel 

 Forsikringen skal være egnet til: 

 • Kortslutningsbeskyttelse af automatikboksen 
 • Kortslutningsbeskyttelse af forsyningskablet 

 • Overbelastningsbeskyttelse af forsyningskablet  

Forsynings- Ved dimensionering af forsyningskablet skal der tages hensyn til forholdene på  

kabel  installationsstedet, herunder temperaturforhold og kablets oplægningsforhold. 

4.1: Installationens omfang  

4.2: Tilslutning af forsyningsspænding 

4.3: Opsætning af HBA & valg af sikringssystem  
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Systemvalg HBA Brandautomatikken er leveret til at overvåge 1 ud af 4 forskellige systemer: 

• Røgventileret system uden ABA, se afsnit 4.4 

• Røgventileret system med ABA, se afsnit 4.5 

• Spjældsystem uden ABA, se afsnit 4.6 (standardopsætning ved levering) 

• Spjældsystem med ABA, se afsnit 4.7 

Vigtigt: HBA leveres som standard til spjældsystem uden ABA  

Ændring af HBA kan let ændres til at fungere ved de 3 andre systemer eller til at overvåge flere  opsætning 

 tilbehørsprodukter. Se under de enkelte afsnit. 

Grundprincippet for et røgventileret system er at lede røg i ventilationssystemet bort til det fri. 

Ventilationsanlægget SKAL altid være i drift for at sikre luftcirkulation forbi brandtermostaten eller 

røgdetektoren, ellers startes røgventilatoren RV ikke i tilfælde af brand. Ventilationsanlægget lukkes dog 

automatisk ned under test, fejl og brand, hvor røgventilatoren RV sættes i drift. Hvis det ønskes at slukke 

anlægget ved f.eks. nattestop, skal systemet være tilsluttet ABA, se afsnit 4.5. Eldiagram: Se Bilag 9 

Følgende komponenter anvendes til et røgventileret system uden ABA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4: Røgventileret system UDEN ABA 
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4.4.1: Klemrækkebetegnelse og opsætning af HBA for røgventileret system 

UDEN ABA 

For dette system er tryktransmitteren PS1000 i kontinuerlig funktion:  

* Under den ugentlige og manuelle test overvåger den at røgventilatoren kan yde minimum 100 Pa 

undertryk 

* Under almindelig drift overvåger at ventilationsaggregatet er i drift og det yder minimun 30 Pa 

undertryk (For at sikre flow forbi detektoren). 

*Under alarm/brand overvåger den at røgventilatoren yder et tryk mellem 60-100 Pa.  

Spjæld tilsluttet dette system er røgspjæld RS og røgevakueringsspjæld RES. Røgspjæld lukker ved 

brand,test og service. 

Røgevakueringsspjæld åbner ved brand, test og service. 

Normalvis detekteres der på temperatur og ikke på røg i kanalen for røgventilerede systemer, da dette 

system anvendes ofte i forbindelse med boliger, hvor der er tilkoblet emhætter til udsugningssystemet. 

Hvis der ikke er emhætter tilkoblet, anbefales det at detektere for røg. 

Følgende skema giver en oversigt over, hvilke komponenter (standard + tilbehør) der tilsluttes 

klemrækken ved røgventileret system UDEN ABA: 

Røgventilation uden ABA Ændring på klemmerækken Ændring i Display 

Valg af sikringssystem  og  

Tilføj røgventilator 

Tilføj RV på klemme 17 og 19 

 

I display: tast ↓ to gange derefter → to 

gange.  Nu kan der ændres til det 

ønskede.Password:1111 

Udgang til røgventilator  

0-10VDC 
20-21 (20 er 0-10VDC, 21 er gnd) Regulering af røgventilator 

Tilføj ventilationsaggregat  

(Daglig ventilering af bygningen) 

15 og 16  Ingen ændring 

Tilføj PS1000  5, 6 og 7 Ingen ændring 

Tilføj røgdetektor 11 og 12. Modstanden på klemme 12, 

monteres på den sidste røgdetektor. 

Ingen ændring 

Fravælg ABA Ingen ændring (Tjek at der er en ”lus” 

ml klemme 8 og 10, med mindre der er 

en brandtermostat BT) 

I display tast ↓ to gange derefter →to 

gange. Nu kan der ændres til det ønskede. 

Vælg ABA ”Nej”  

Spjæld: RS og RES 22-23-24-25-26 (For HBA-60: 22 til 36) Ingen ændring 

Tilføj evt. brandtermostat BT 

(Indikering af brand ved for høj 

temperatur i fraluftskanal.) 

Klemme 8 og 10, Klemme 8 og 9. 

Valgfrit!  

I display tast ↓ to gange derefter →to 

gange. Nu kan der ændres til det ønskede. 

Vælg ABA(=BT her) ”Ja” 

Tidsprogram på ventilationsanlæg 

f.eks. nattestop 

Ej lovligt jvf DS 428, 4. udgave  

Ændring af uge dag og tidspunkt for 

automatisk test 

Ingen ændring I display tast ↓ ↓ → ↓ → ↓ nu kan 

ændringerne foretages.Password: 1111 



Halton HBA Produktvejledning v 27.08.2012 

 

 

 Side 11  

 

 

Grundprincippet for et røgventileret system er at lede røg i ventilationssystemet bort til det fri. Når der er 

et ABA system (Automatisk BrandAlarm), som giver brandalarmsignal til HBA, må ventilationsanlægget 

gerne indstilles til at skifte mellem forskellige driftsniveauer (Eks. Komfort, Standby og Økonomi). Dette 

skyldes at røgventilatoren herved startes via ABA-signalet og ikke en evt. kanalmonteret 

brandtermostat/røgdetektor. Ventilationsanlægget stopper automatisk under test, fejl og brand, hvor 

røgventilatoren RV sættes i drift. Eldiagram: Se Bilag 9.  

Følgende komponenter anvendes til et røgventileret system med ABA: 

 

 

4.5: Røgventileret system med ABA 
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4.4.1: Klemrækkebetegnelse og opsætning af HBA for røgventileret system 

med ABA 

For dette system er tryktransmitteren PS1000 kun i funktion under følgende:  

* Under den ugentlige og manuelle test overvåger den at røgventilatoren kan yde minimum 100 Pa 

undertryk 

* Under alarm/brand overvåger den at røgventilatoren yder et tryk mellem 60-100 Pa.  

 Dette system reagerer på signal fra ABA. Som ekstra tilbehør kan en kanalrøgdetektor tilsluttes.  

Driftsventilatoren (varetager daglig ventilering) må gerne slukkes f. eks. om natten. I dette tilfælde 

bringes samtlige spjæld til spændingsløs tilstand, men røgventilatoren forbliver inaktiv. Signal fra ABA 

kræves for at aktivere denne. NB forbindelsen mellem HBA og ABAautomatikken skal ske via et 

akkrediteret firma. 

Spjæld tilsluttet dette system er røgspjæld RS og røgevakueringsspjæld RES. Røgspjæld lukker ved 

brand,test og service. 

Røgevakueringsspjæld åbner ved brand, test og service. 

Følgende skema giver en oversigt over, hvilke komponenter (standard + tilbehør) der tilsluttes 

klemrækken ved røgventileret system med ABA: 

 

Røgventilation med ABA Ændring på klemmerækken Ændring i Display 

Valg af sikringssystem  og  

Tilføj røgventilator 

Tilføj RV på klemme 17 og 19 

 

I display: tast ↓ to gange derefter → to 

gange.  Nu kan der ændres til det 

ønskede.Password:1111 

Udgang til røgventilator  

0-10VDC 
20-21 (20 er 0-10VDC, 21 er gnd) Regulering af røgventilator 

Tilføj ventilationsaggregat  

(Daglig ventilering af bygningen) 

15 og 16  Ingen ændring 

Tilføj PS1000  5, 6 og 7 Ingen ændring 

Tilføj HBA-SDD røgdetektor 11 og 12  Modstanden på klemme 12, 

monteres på den sidste røgdetektor. 

Ingen ændring 

Tilføj signal fra ABA 8 og 10.  Tilslutningen af signal fra 

ABA skal udføres af akkrediteret 

firma. 

I display tast ↓ to gange derefter →to 

gange. Nu kan der ændres til det ønskede. 

Vælg ABA ”Ja”  

Spjæld: RS og RES 22-23-24-25-26 (For HBA-60: 22 til 36) Ingen ændring 

Tidsprogram på ventilationsanlæg 

f.eks. nattestop 

3 og 4 Ingen ændring 

Ændring af uge dag og tidspunkt for 

automatisk test 

Ingen ændring I display tast ↓ ↓ → ↓ → ↓ nu kan 

ændringerne foretages.Password: 1111 
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Formålet med spjældsystemet er at forhindre røg og brand i at spredes via ventilationsanlægget, som 

varetager daglig ventilering af bygningen.  

Anlægget stopper ved brand, test og service. Hvis HBA ikke skal videregive alarm til f.eks. CTS, må 

anlægges gerne slukkes om natten/køre tidsprogram. HBA skal sættes op til dette. OBS: Hvis 

ventilationsanlægget lukker ned i perioder, vil der ikke blive detekteret for røg! El-diagram: Se bilag 9. 

Følgende komponenter skal anvendes til spjældsystem uden ABA (Automatisk brandalarm): 

 

 

 

 

 

 

4.5: Spjældsystem uden ABA (Standardopsætning ved levering) 
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4.5.1: Klemrækkebetegnelse og opsætning af HBA for spjældsystem uden ABA 

Spjæld tilsluttet dette system kan være brand-og røgspjæld BRS, flamme-og røgspjæld FRS og røgspjæld 

RES. Samtlige spjæld lukker ved brand,test og service. 

Følgende skema giver en oversigt over hvilke komponenter (standard + tilbehør), der kan tilsluttes 

klemrækken. 

NB: Hvis ventilationsanlægget lukker ned i perioder, vil der ikke blive detekteret for røg!  

Spjældsystem UDEN ABA Ændring på klemmerækken Ændring i Display 

Valg af sikringssystem  Ingen ændring I display: tast ↓ to gange derefter → to 

gange.  Nu kan der ændres til det 

ønskede.Password:1111 

Tilføj ventilationsaggregat  

(Daglig ventilering af bygningen) 

15 og 16  Ingen ændring 

Tilføj HBA-SDD røgdetektor 11 og 12 (Modstanden på klemme 12, 

monteres på den sidste røgdetektor) 

Ingen ændring 

Fravælg ABA Ingen ændring (Tjek at der er en ”lus” 

ml klemme 8 og 10, med mindre der er 

en brandtermostat BT) 

I display tast ↓ to gange derefter →to 

gange. Nu kan der ændres til det ønskede. 

Vælg ABA ”Nej”  

Spjæld: BRS, RRS og RS 22-23-24-25-26 (For HBA-60: 22 til 36) Ingen ændring 

Tilføj evt. brandtermostat BT 

(Indikering af brand ved for høj 

temperatur i fraluftskanal.) 

Klemme 8 og 10, Klemme 8 og 9. 

Valgfrit!  

I display tast ↓ to gange derefter →to 

gange. Nu kan der ændres til det ønskede. 

Vælg ABA(=BT her) ”Ja” 

Tidsprogram på ventilationsanlæg 

f.eks. nattestop 

3 og 4 Ingen ændring 

Ændring af uge dag og tidspunkt for 

automatisk test 

Ingen ændring I display tast ↓ to gange derefter → en 

gang, igen en ↓ og en →. igen en ↓ nu 

kan ændringerne foretages.            

Password: 1111 
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Formålet med spjældsystemet er at forhindre røg og brand i at spredes via ventilationssystemet.  

Da spjæld aktiveres af ABA kan aggregatet stoppes f.eks. om natten eller når bygningen ikke er i brug.  

El-diagram: Se bilag 9. 

Følgende komponenter skal anvendes til spjældsystem med ABA (Automatisk brandalarm): 

 

 

 

 

 

 

4.6: Spjældsystem med ABA 
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4.6.1: Klemrækkebetegnelse for spjældsystem med ABA 

Følgende skema giver en oversigt over, hvilke komponenter (standard + tilbehør,) der kan tilsluttes 

klemrækken for spjældsystem med ABA. 

Brandautomatikkens alarmklemmer er tilsluttet signal fra eksternt ABA-anlæg. Denne kobling betyder, at 

en alarm fra ABA fører spjæld til strømløs position.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spjældsystem MED ABA Ændring på klemmerækken Ændring i Display 

Valg af sikringssystem Ingen ænding I display: tast ↓ to gange derefter 

→ to gange.  Nu kan der ændres til 

det ønskede.Password:1111 

Tilføj ventilationsaggregat  

(Daglig ventilering af bygningen) 

15 og 16  Ingen ændring 

Tilføj HBA-SDD røgdetektor 11 og 12  Modstanden på klemme 12, 

monteres på den sidste røgdetektor. 

Ingen ændring 

Tilføj signal fra ABA 8 og 10.  Tilslutningen af signal fra 

ABA skal udføres af akkrediteret 

firma. 

I display tast ↓ to gange derefter 

→to gange. Nu kan der ændres til 

det ønskede. 

Vælg ABA ”Ja”  

Spjæld: BRS, RRS og RS 22-23-24-25-26 (For HBA-60: 22 til 36) Ingen ændring 

Tidsprogram på ventilationsanlæg 

f.eks. nattestop 

3 og 4 
Ingen ændring 

Ændring af uge dag og tidspunkt for 

automatisk test 

Ingen ændring I display tast ↓ to gange derefter → 

en gang, igen en ↓ og en →. igen en 

↓ nu kan ændringerne foretages.            

Password: 1111 
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4.8: Andre funktioner 
Andre  Ved tilfælde af service og brand/røg kan HBA give signal til andre systemer f.eks. funktioner:

 bygningens CTS. Signalet kan enten ske via et potentialfrit kontaktsæt eller via        

                   MODBUS.   

 Det potentialfri kontaktsæt er en sumalarm, dvs at der IKKE skelnes mellem servicealarm eller 

brand/røgalarm. 

  

 Ved MODBUS kommunikation (RS485) kan det aflæses om der er en test i gang og hvilken alarmtype HBA 

giver.  

NB: HBA brandautomatik må IKKE anvendes som et brandalarmeringssystem! 

 Ændring på klemmerækken Ændring i Display 

Signal til CTS ved tilfælde af service 

(fejl i komponenter) og brand/røg. 

SUM alarm. 

13 og 14 (potentialfrit kontaktsæt)  

Kommunikations port modbus RS485 

For yderligere info se afsnit.4.8 

Port 1 I display: tast ↓↓ → ↓↓ →. 

 Nu kan ændringerne foretages. 

Password: 1111.  

Tilføj røgdetektor Modstanden på klemme 12, monteres 

på den sidste røgdetektor. 

Ingen ændring 

Tilføj røgventilator & PS1000 

tryktransmitter 

Ved ABA Monter på klemme 17-18 

Uden ABA 17-19 

Tilslut PS1000 

I display tast ↓ ↓ →→. 

 Nu kan der ændres til det ønskede. 

Vælg ABA ”Ja” hvis anlægget overvåges af 

ABA, ellers ”Nej” 

Ændre de 30 Pa (NB kun 

Røgventilerede systemer UDEN ABA) 

Ingen ændring Tast: ↓ ↓ →→↓ ↓↓ . Tast ok.  

Ret de 30 Pa til ønsket set punkt. 

Motionstid på spjæld Ingen ændring I display tast ↓↓ → ↓ →.  

Nu kan motionstiden ændres.   

Password:1111 

Tidsprogram på ventilationsanlæg 

f.eks. nattestop 

Tilsluttes via klemme 3 og 4 

(Ej lovligt for røgventilerede systemer 

uden ABA) 

  

Ingen ændring 

Ændring af uge dag og tidspunkt for 

automatisk test. 

Ingen ændring I display tast ↓ ↓ → ↓ → ↓  

nu kan ændringerne foretages.            

Password: 1111 
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5: Betjeningspanelet 

5.1: Betjeningspanelets opbygning 
 

 

 

 Taster på display 

1 Navigering op 

2 Navigering ned 

3 Navigering venstre 

4 Navigering højre 

5 Knap for at komme til alarmlisten 

6 Fortryd sidste  

7 Reset knap til røgalarm 

8 OK knappen er til godkendelse af alarm samt ændringer 
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Generelt  HBA forefindes i 3 udgaver for henholdsvis 1 – 5 spjæld, 1 – 20 spjæld og 3 – 60.   

    I alle modeller er det en EXOcompact regulator med display, hvor alarmen vises med 

     tekst, trukknap-betjening, årsur mm. 

Der må være op til 20 spjæld, som er serieforbundet per zone. Alle spjæld skal være udstyret med 

”Spring-return” motorer og med endekontakter for spjældbladsposition (åbent og lukket). Alle brand-og 

røgspjæld samt flamme-og røgspjæld har desuden en termosikring, som skal placeres i kanalen. Sikringen 

vil lukke spjældet ved en temperatur på over 72°C. Røgspjæld og røgevakueringsspjæld har ikke en 

termosikring.  

Der skal som udgangspunkt altid detekteres for røg i kanalen. Der kan tilsluttes maksimum 21 detektorer 

per HBA. Alle detektorer overvåges for service og afgiver ”Service Alarm” ved behov, f.eks. tilsmudsning. 

Der er mulighed for røg ventilation med overvågning via tryktransmitter. I nogle tilfælde er detektering på 

temperatur i kanalen (ej via spjæld) anbefalet af DS 428, 4. udgave i stedet for detektering af røg.  

 

Se nærmere beskrivelse af HBAens funktion under de enkelte systemer under afsnit 4.
 

  

 Afbryd for strømmen! 

EXO- Compact modulet demonteres fra metalskinnen. På siden af modulet er der 2 huller. Pres let med 

en spidsgenstand og fjern det grå cover. Nu kan batteri (Type CR2032) skiftes. Batteriet kan skiftes i 

spændingsløs tilstand inden for maksimalt 10 minutter. 

 

5.2: Beskrivelse af HBA’ens funktion 

5.3: Udskiftning af batteri 
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6: Opstart og årlig afprøvning af brandautomatikken 

6.1: Beskrivelse af testfunktion 
Spjæld  For at lave en manuel test af anlægget, trykkes ned til ”Driftstilstand” -> (højre) og  vælg ”Manuel test” -> 

(højre). Nu tastes ”OK” og Password trykkes ind ”2222” og ”OK”. Displayet går selv tilbage. Nu kan ”Auto” 

ændres til ”Test” ved tryk på OK og derefter ↓. En C alarm bliver aktiv for at indikere en manuel tilstand. 

Ved skift tilbage til ”Nej” forsvinder alarmen.   

Røgventileret For et røgventileret system testes spjæld på samme måde som ved spjældsystem.  

Derudover er der til HBA-enheden tilsluttet en røgventilator og en PS1000 tryktransmitter . For at aktivere 

funktionen røgventilation se afsnit 4.4 og 4.5. 

Hvis der er installeret Brand-og Røgspjæld eller flamme-og Røgspjæld, skal  termostaten, der 

er forbundet direkte til spjældet via motoren, også kontrolleres.  

 Tag et spjæld ad gangen.  

  

Trin 
Beskrivelse 

1 Find termostaten, som er installeret i kanalen lige ved spjældet, (skru den ikke ud). 

2 Påvirk kontakten på termostaten i ca. 10 sek. Tjek at spjældet er helt lukket via 

stillingsindikeringen på spjældet. 

3 Slip kontakten, spjæld bringes herefter til normal position.  

4 Gentag testen fra trin 1 for samtlige spjæld med termostat. 

 
 
6.3: Manuel test af røgspjæld (RS) samt røgevakueringsspjæld (RES) 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

6.2: Manuel test af brand/røgspjæld (BRS)  samt flamme/røgspjæld (FRS) 

Trin Beskrivelse 

1 Simulér en brand via påvirkning af røgdetektor eller brandtermostaten. 

2 Når den røde lampe i betjeningspanelet ved klokken blinker rødt  

Kontrolleres hver spjældmotors stillingsindikering fysisk. 

3 Tryk “Reset” på  ABV24-S-300/D og derefter på godkend alarmen på 

betjeningspanelet. Alle spjæld bringes herefter til normal position. Efter kvittering af 

alarm i HBA. 
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6.4: Manuel test af røgdetektor 
Bemærk Anvend kun røgspray, som er beregnet til formålet. 

Trin Beskrivelse 

1 Fjern plastikproppen på kanalrøgdetektorens hus og spray røg ind i huset 

2 Kontroller at lysdioden på røgdetektoren lyser rødt og at samtlige spjæld skifter til 

position som under brand.  

3 Tryk “Reset” på ABV24-S-300/D og derefter på betjeningspanelet for HBA. Alle spjæld 

bringes herefter til normal position. Efter kvittering af alarm i HBA. 

  

6.5: Manuel test af brandtermostat (BT) 
 

Trin Beskrivelse 

1 Brandtermostaten(erne) kan udløses på to måder: 

• Fjern låget på brandtermostaten og drej skiven med uret til kontakten “klikker” eller 

• Afmontér brandtermostaten fra kanalen og påvirk temperaturelementet med en 

temperatur, der overstiger brandtermostatens udløsningstemperatur (kan først 

resettes efter at temperaturen er faldet ca. 15°C). 

2 Kontroller at betjeningspanelet, HBAén, er gået i “Brand mode”.  

Alle spjæld skal skifte til position som under brand. 

3 Tryk “Reset” på den røde knap på BT og tryk herefter “Reset” på betjeningspanelet, 

HBAén. Alle spjæld bringes herefter til normal position. Efter kvittering af alarm i HBA. 

 

  Dette afsnit 6.6 er kun gældende for røgventilerede systemer! 

 

Test af  Test af selve røgventilatorens funktion er kontrolleret i ovenstående tests.  

undertryk 

i kanal- 

systemet 

 

  

  
 

 
 
 
 
* Se diagram side 33 

6.6: Test af tryktransmitter, undertryk skabt af røgventilator 

Trin Beskrivelse 

1 Mål undertrykket i kanalsystemet hvor tryktransmitteren (PS1000) er tilsluttet. 

2 Udfør en Manuel test i HBA. 

3 Aflæs trykket og kontrollér at det stemmer overens med det indstillede undertryk. 

4 Hvis det på indstillede undertryk opnås, og både spjæld og røgventilatoren melder OK, kan ”Test” 

ændres til ”Auto” og systemet genstartes automatisk . 
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Test af det  Kontrol af undertrykket i den lejlighed, der er tilsluttet tættest på røgventilatoren i en  

største  brandsituation.  

undertryk 

 

 

 

 

“Volumenstrømmen med røgventilator i drift reduceres, såfremt bygningens tæthed forårsager et 

undertryk på mere end 100 Pa målt med lukkede døre i en vilkårlig brandcelle” ifølge DS428.  

 
Test af  NB kun for røgventilerde systemer UDEN ABA: 

tryktrans- For røgventilerede systemer uden ABA, kræves det, at ventilationsaggregatet  

mitter overvåges via tryk eller flowmåling under den daglige drift, se mere i afsnit 4.4. For HBA er 

minimumstrykket under normaldrift fastsat til 30Pa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der henvises til vejledning for ABA anlæg. 

Trin Beskrivelse 

1 Luk alle døre og vinduer. 

2 Alle armaturer indstilles til maksimal luftmængde. 

3 Udfør en Manuel test i HBA 

4 Mål med et retvisende trykmåleinstrument (referencetryk uden for boligen) 
undertrykket i boligen. Undertrykket må ikke være større end -100 Pa. 

5 Manuel test deaktiveres. 

Trin Beskrivelse 

1 Hvis der er lavet forudgående tests, afvent da til hele system er tilbage til normal 

driftstilstand 

2 Tjek, at der er angivet 30 Pa i opsætningen af HBA. (Tast  ↓↓ → →↓↓↓). 

3 Fjern silikoneslangen fra PS1000 tryktransmitteren og afvent i minimum 300 sek.  

4 Tjek at HBA melder ”Driftsfejl ventilation” i displayet 

5 Påmontér silikoneslangen på PS1000 målestuds markeret med ”-” og kvittér først 

derefter for fejlen på HBA, se side 25 punkt 11 i tabel. 

6.8: Test af ABA system 
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Når den røde lampe blinker ved klokken er der en alarm på HBA! Tryk på knap 5 (Rød knap). Sammenhold alam tekst i 
display med nedenstående tabel: 

  Visning på display og relæer  Forklaring 

1 

 

Alt er normalt og fungerer! 

2 
De 2 relæer til venstre er 

slukket og 1 til højre er tændt 
Test funktion er i gang eller alarm A eller alarm B er aktiv 

3 
Spjæld fejl zone 1 

Class: B 

Følgende fejl kan være opstået: 
* Indikerer fortrådningsfejl, hvis den fremkommer ved første opstart.  
*Indikerer spjældfejl ved test (manuel/automatisk)(f.eks at spjældet ikke lukker/åbner 
helt) 
*Brandtermostaten i FDI/FDT har været påvirket (+72 

o
C). Ring Halton A/S 

Ret fejlen og kvittér for fejlen, se punkt 11. 

4 

Brand Alarm 

Class: A 

 + Rød diode i ABV 

Der er detekteret røg via den kanalmonterede røgdetektor! Eller der er fejl på HBA-
SDDen.   
Ret fejlen, tryk på ”reset”-knappen på ABV og kvittér for fejlen, se punkt 11. 

5 
Fejl RøgVentilator ved test 

Class: A 
Under test eller motion er de 100 pa ikke opnået inden for motioneringstiden 

6 
Fejl RøgVent Lav  

tryk ved Alarm 

Class: A 

Under brandalarm er trykket under 60 pa. Dette vil sige at røgventilatoren ikke yder 

tilstrækkeligt undertryk. 

7 
Fejl RøgVent Høj  

tryk ved alarm 

Class: A 

Under brandalarm er trykket over 100 pa.  Dette vil sige, at røgventilatoren yder et for 

højt undertryk. 

8 
Test 

Class: C 
Indikerer, at manuel test er i gang  

9 
Batterifejl 

Class:   
Alarm for lavt batteriniveau. Udskift batteri, se punkt 5.3. 

10 
Driftsfejl  

Ventilation 

Class: A 

Alarm for, at de 30 Pa under drift ikke er opnået. Tjek at driftsventilatoren er uden fejl. 

11  Kvittering af HBAalarm: 

Når fejlen er fundet og rettet, skal alarmen ”kvitteres”: tryk OK tast. Pilen skal pege ved 

”Acknowledge”. Tryk OK tast for at afslutte dit valg.  
Blokér ALDRIG en fejl ved at trykke OK ved ”block”!! 

6.9: Fejlafhjælpning for HBA 



Halton HBA Produktvejledning v 27.08.2012 

 

 

 Side 24  

 

 

NB: DS428.4 stiller krav om skriftlig dokumentation af den årlige manuelle test af brandautomatikken 

 

 

 

6.10: Tabel for funktionsafprøvning 

Dato: Afprøvet af: Bemærkninger: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Halton HBA Produktvejledning v 27.08.2012 

 

 

 Side 25  

 

7: Tekniske specifikationer 
Vægt HBA-5, 4,5 kg, HBA-20, 6,4 kg, HBA-60, 6,9 kg 

 

Kapslingsklasse IP 65 

 

Sikringer  Trafo 60: Glas sikring 5x20mm 2,5A (træg)   

 Trafo 160: Glas sikring 5x20mm 6,3A (træg)   

 Trafo 250: Glas sikring 5x20mm 10A (træg) 

Kortslutnings  Trafo 60 for HBA-5, har en isolationstest på 4KV AC, sikringer på 2,5A          

 Spænding Trafo 160 for HBA-20, har en isolationstest på 3,2KV AC, sikringer på 6,3A 

 Trafo 250 for HBA-60, har en isolationstest på 3,2KV AC, sikringer på 10A                                                     

Batteri                    

levetid Ca. 5 år 

Temperatur-  Omgivelsestemperatur (drift): +0 °C -+40 °C 

område Opbevaringstemperatur: +0 °C -+40 °C 

Transformer 230/24 Vac      

 IP 44     

 Trafo til HBA-5 : Trafo 60, 60VA      

    Trafo til HBA-20 : Trafo 160, 160VA      

    Trafo til HBA-60 : Trafo 250, 250VA    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgange  Klemme  

Brandspjældsforsyning  22-23 6 amp VAC, 24 VAC 

Ventilatorstyring (Ventilation) 15-16 6 amp 230 V max 

Ventilatorstyring (Røgudsugning) 
17-18 

eller 19 
6 amp 230 V max 

Indgange    

Røgalarm  11-12 Potentiale fri 24 V /DC  

Overstyring af funktionstest (Test In)  Port 1 Via MOD BUS 

Spjæld lukket (c)  22-24 24 VDC 

Spjæld åbent (o)  22-23 24 VDC 

Brandalarm  8-10 6 amp 230 V max 
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Positioner af  HBA Brandautomatik er indeholdende en række relæer. Positionen af disse ses i 

relæer  nedenstående tabel: 

 

* Er afhængig af brandsikringssystem. Hvis der er røgventilation uden ABA, overvåges den almindelige driftsventilation til 

minimum 30 Pa.  (NB der må således IKKE slukkes for ventilationen ved fx nattestop. 

Tilbehør Spjæld: Se datablad for produktet 

 Kanalrøgdetektor: Se datablad for produktet 

 Brandtermostat: Se datablad for produktet 

  

 Tilstand 

Udgange Brand Service/fejl Test Normal Strømsvigt 

Spjæld (FDx) (SDx) (EDx) Relæ åbent Relæ åbent Relæ åbent Relæ lukket Relæ åbent 

Ventilationsaggregat  Relæ åbent Relæ åbent Relæ åbent Relæ lukket Relæ åbent 

Røgventilator  Relæ lukket Relæ lukket Relæ lukket Relæ åbent Relæ lukket 

Brandalarm  Relæ lukket Relæ lukket Relæ åbent Relæ åbent Relæ lukket 

Indgange      

Eksternt signal via 8-9-10  
(potentialfrit relæ) Signal brudt Signal sluttet Signal sluttet Signal sluttet Signal sluttet 

Eksternt signal via MODBUS --- --- Signal sluttet Signal brudt --- 

Eksternt signal via 5-6-7 

afhængig af om der er  

røgventilation 

Signal sluttet 

60-100Pa 

Signal sluttet 

60-100Pa 

Signal sluttet 

100Pa 

Signal sluttet* 

0/30Pa 

Signal sluttet* 

0/30Pa   
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8: EU-Overensstemmelseserklæring 

 



Halton HBA Produktvejledning v 27.08.2012 

 

 

 Side 28  

 

9: El-diagrammer, displayoversigt, kabelplaner 

9.1: Detaljerede el-diagrammer  
Hentes på: www.halton.dk:  

•El Diagrammer til: HBA5, HBA20, HBA60 

•Modbus variabel liste 

•Flere HBA bygget sammen, el diagram 

 
 

 

 

9.2: Displayoversigt (Med forbehold for trykfejl, Halton A/S) 
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9.3: Kabelplan 1-5 spjæld (Med forbehold for trykfejl, Halton A/S) 
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9.4: Kabelplan 1-20 spjæld (Med forbehold for trykfejl, Halton A/S) 
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9.5: Kabelplan 3-60 spjæld (Med forbehold for trykfejl, Halton A/S) 


