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MicroBrann modul BSM-24
SM1010

Generelt

MicroBrann BrannspjeldModul
Hurtigplugger for MicroBrann brannspjeldModbus og BACnet-kommunikasjonKan brukes med
brannspjeldsentral eller direkte mot SD-anlegg

Beskrivelse

MicroBrann BSM er en kommunikasjonsmodul for brannspjeld laget med mulighet for
hurtigkobling mot MicroBrann brannspjeld og monteres enkelt på eller i nærheten av
brannspjeldet med medfølgende festebrakett. Modulen leser av brannspjeldets status i tillegg til
å åpne eller lukke spjeldet basert på signal fra f.eks. brannspjeldsentral (MicroBrann BSS).
Modulene kommuniserer via Modbus eller BACnet og kan brukes med MicroBrann
brannspjeldsentral (BSS) eller direkte mot SD-anlegg.

Informasjon

MicroBrann BSM kommer i forskjellige varianter avhenging av behov.
MicroBrann BSM 24 (SM1010) er en kommunikasjonsmodul med 24V driftspenning og er laget
for tilkobling av ett brannspjeld, den har også inngang for eksterne signaler via digital inngang
som f.eks. røykdetektor for kanal UG-3-A4O (CA1055).MicroBrann BSM 24-2 (SM1011) er en
kommunikasjonsmodul med 24V driftspenning og er laget for tilkobling av to
brannspjeld.MicroBrann BSM 230-2 (SM1013) er en kommunikasjonsmodul med 230V
driftspenning og er laget for tilkobling av to brannspjeld.
Alle MicroBrann BSM har valgfri kommunikasjon mot brannspjeldsentral eller SD-anlegg via
Modbus eller BACnet, dette velges og adresseres via DIP-switcher som er lett tilgjengelig under
vippelokket slik at man ikke trenger å demontere enheten for å endre på adresser eller

funksjonalitet.Universal løsning MicroBrann BSM er en kommunikasjonsmodul for universell
systemforbindelse mellom brannspjeld og ethvert Modbuseller BACnet-system, eller analog 010V kontroll. En modul kan kontrollere, overvåke og teste inntil to spjeld og viser status på et
stort display med tydelige symboler. MicroBrann BSM tilkobles driftsspenning og gir
strømtilførsel til spjeld og andre tilkoblede enheter, som for eksempel røykvarsler og ekstern
temperaturføler. Modulen har også digital inngang for manuell overstyring. 3 modeller med DIPswitch Kommunikasjonsmodulen leveres i 3 forskjellige modeller, 24, 24-2 og 230-2. Alle har
DIP-switch under lokk i front, for enkelt og fleksibelt oppsett av modulen: • Plug & play tilkobling
av brannspjeld • Modbus eller BACnet-kommunikasjon • Adressering • Eksternt alarmsignal
Kostnadseffektivt og enkelt Muligheten for individuell kontroll av 2 brannspjeld per
kommunikasjonsmodul halverer kostnadene, forenkler logistikken og sparer antall adresser på
busen. Spjeldets funksjon kan også testes direkte fra modulen med en dedikert testknapp pr.
spjeld. Mindre kabling med seriekobling Kun én kommunikasjonsmodul pr. sløyfe (60 stk.)
kobles opp mot MicroBrann sentral eller direkte til SD-anlegg. Resten seriekobles med buskabel fra modul til modul. På denne måten slipper man å trekke alle kablene opp mot sentralen,
noe som gjør kablingen betydelig enklere og tryggere. Se side 18. Gangtidsovervåking
MicroBrann BSM er utstyrt med en gangtidsovervåking for å sikre korrekt funksjon over tid. Ved
å overvåke tiden spjeldmotoren bruker på åpning og lukking av spjeldet, vil man få feilalarm på
et tidlig tidspunkt dersom spjeldet bruker lenger enn den innstilte tiden. Slitasje, mekanisk skade
eller andre faktorer kan påvirke spjeldets gangtid. Standardverdien for motorens gangtid er 90
sekunder. Dette kan endres fra sentralen, eller via Modbus og BACnet, fra 0 – 360 sekunder.
Smart monteringsbrakett Kommunikasjonsmodulen festes enkelt på en brakett, som monteres
direkte på, eller i nærheten av spjeldet. Braketten kan forhåndsmonteres slik at alle
systeminnstillinger kan gjøres på modulene før de ”sneppes” på plass når systemet er klart. En
praktisk løsning både før, under og etter installasjon.

Tekniske data
HVAC
Driftsspenning
Styresignal
Kapsling
Omgivelstemperatur
Egetforbruk
Montering
Display

24V/230V avhenging av modell
Modbus RTU / BACnet MS/TP
IP42
-20/+50
2VA
Påvegg
Dioder
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