
Anvendelsesområde
Udvidelsesmoduler til modulcentral type WSC 4xx for  
individuel og projektspecifik udformning og udvidelse. 

Med ekstramoduler kan projektspecifikke krav omsættes og 
realiseres.

Integrationen af modulerne i modulcentralerne er enkel og 
fleksibel. I brandcentralerne er der reservepladser til  
rådighed, man skal dog være opmærksom på nødvendig
heden af eventuelle moduludvidelser WSA 4xx.   
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WSA 411 / WSA 421 / WSA 482

m o d u le r  t i l  
WSC  4x x  m o d u lCe nt r A l

WSA 411 
brandgruppemodul
–  til aktivering af røgaftræk efter udløsning af automatisk og 

manuel melder
–  for tilslutning af 24 VDC vinduesmotorer med et samlet 

strømforbrug på max. 8A

Modulet tilføjer en ekstra brandgruppe med mulighed 
for automatiske røgmeldere, brandtryk, integrerede 
komfortventila tionslinier og ekstra motorudgang. 
Modulet er et indstikskort. 
Fejlindikering kan også programmeres som brandudløsning.

forbindelsesmuligheder:
– fejlindikering via LEDs
–  15 komforttryk med indikator eller ubegrænset antal  

uden indikator, for hver ventilationslinie
– 10 sensorer, type WSA 300 eller WSA 310
– 10 primære brandtryk type WSK 320 
– 15 sekundære brandtryk type WSK 330
– CTSstyring via potentialfrie kontakter

WSA 421 
ventilationsliniemodul
–  for tilslutning af 24 VDC vinduesmotorer med et samlet 

strømforbrug på max. 8A.

Ekstra komfortventilationslinie såvel som yderligere motor
kredsløb med brandcentralfunktion omfattes.
Modulet er et indstikskort. 

forbindelsesmuligheder:
–  sikkerhedsmotor med endestop eller elektronisk  

overbelastningsafbrydelse
– max. motorstrøm 8A
–  15 komforttryk med indikator eller ubegrænset antal  

uden indikator, for hver ventilationslinie
– styring med CTS via potentialfrie kontakter

WSA 482
relæmodul
Til montering i modulcentraler WSC 4xx med henblik på akti
vering af eksterne apparater f.eks. i tilfælde af  
brandventilation.

kontakt: 2 x UM
kontaktbelastning:  230 VAC / 50Hz, max. 5A,  

beskyttelseslavspænding indtil  
30 VDC, max. 10A

varianter varenummer

Brandgruppemodul for WSC 4xx WSA 411

Ventilationsliniemodul for WSC 4xx WSA 421

Relæmodul for WSC 4xx WSA 482

der tages forbehold for tekniske ændringer


