
WSA 301 
Alarm og fejlsikringsmodul (master/slave)
Modul til ekstern signalering af alarm og fejlmelding fra en 
brandventilationscentral samt til sammenkobling af flere 
brandcentraler i master/slave forbindelse (kaskade).

WSA 301 for WSC 204 og WSC 304 61

Tekniske specifikationer:
Fejltilstand:  én potentialfri omskifter (max. 60 VDC, 1A)
Alarm:  én potentialfri omskifter (max. 60 VDC, 

1A) med 3-polet tilslutnings-klemme for 
potential fri videreledning eller som over-
våget 2-leder alarmering til sammenkobling 
af brandcentraler.

Bus-fejltilstand:  2-polet tilslutningsklemme for 2-leder 
bus-ledning for fejltilbagemelding til 
hovedbrandtryk, tilsluttet den første 
brandventilationscentral i kaskaden.

WSA 302 
Videregivelse af regn-/vindsignal
Videregivelse af vind-/regnsignal fra den første WSC 2xx  
eller 3xx brandcentral til den efterfølgende (master/slave).

Tekniske specifikationer:
Videregivelse:  1 x potentialfri omskifter  

max. 60 VDC, 1A
Grøn LED indikator:  grøn LED lyser ved signal fra 

vind-/regnsensoren

WSA 303
Timer-ventilationsmodul
Modul til automatisk lukning af vinduer eller lemme efter  
en forindstillet tidsperiode med komfort ventilationsfunktion.

Ved komfortventilation får modulet vinduer/lemme til at lukke 
automatisk efter en forud indstillet tidsforsinkelse. På denne 
måde kan lukning af vinduerne/lemmene ikke glemmes,  
efter at de har været åbnet. 

Tidsforsinkelsen kan indstilles fra 1 til 30min. 

Kan anvendes sammen med brandcentral 
type WSC 204 og 304.

Tekniske specifikationer:
  vinduer og lemme lukker automatisk 1 til 30min. efter den 
sidste åbning, alt efter potentiometerindstillingen

  modulet er uden funktion når potentiometeret drejes helt 
mod højre 
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WSA 301 / 302 / 303 / 304B

Moduler til WSC 2xx / 3xx kompaktcentral

WSA 304B 
Spalteventilationstimermodul
Modul til tidsstyret begrænsning af åbning ved  
ventilationsfunktion. 

Det er ikke altid nødvendigt, at en elektrisk vinduesmotor 
skal åbne en ventilationsenhed (vindue eller lyskuppel) helt 
op. Ofte er det tilstrækkeligt med en lille spalte til ventilation.

Dette modul begrænser tiden, hvori motoren kører ud.

Ved udløsning af funktionen „NØDÅBN” har modulet ingen 
indflydelse på vinduesmotoren - vinduesmotoren åbner helt 
op.

WSA 304B for WSC 204 og 304 61

Tekniske specifikationer: 
  åbningstiden er indstillelig på potentiometeret: 
1 -  60 sek.: WSA 304B 

  ved gentagne åbningssignaler er det ikke muligt at åbne 
vinduet ud over den indstillede åbningsværdi
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