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Översiktlig installationsgång av KSUA-KSUB 
 
Nedan en övergripande förklaring gällande rekommenderad förfarande vid installation. 
För detaljerad inkoppling se kopplingsschema. 
 
1. Anslut ev. rökdetektorer och slutmotstånd till båda detektorgrupperna. Gäller ej KSUB 

light. 
2. Anslut spjäll mot KBOX och vidare mot KSUB alt. KSUB-light 
3. Om endast ett spjäll är anslutet skall bygel 4 sättas på. Totalt skall följande byglar 

vara på: 4 och H.  
4. Koppla till spänning och kör test. KSUB är vid leverans konfigurerad som ”stand 

alone” (ändras med bygel H). 
5. Spjällen står vid start av testen i NORMAL (indikeras med grön lysdiod). Testen 

startas normalt med en fläktfördröjning av 30 sekunder (gäller ej KSUB Light som inte 
har någon fläktanslutning).  Spjällen går till från (indikeras genom röda lysdioder). 
Tiden är max 30 sekunder för denna del av testen. Spjällen får därefter spänning och 
lämnar från-läget. När NORMAL tänds skall inga felmeddelanden erhållas (inga röda 
lysdioder). Under gång mellan NORMAL och FRÅN skall ingen av lysdioderna för 
lägesindikeringen lysa. Maxtiden är 200 sekunder vid gång mellan FRÅN och 
NORMAL. 

6. Kommer inget larm/felmeddelande är spjällen rätt kopplade och gruppen/grupperna 
fungerar. 

7. Ta bort bygel H som begränsar enheten till ”stand alone” funktion.  
8. Ge enheten en adress. Adresserna går från 0 till 31. Utan byglar är det adress 0. Med 

byglar på 1,2,4,8 och 16 är adressen 31. 
9. Utför steg 1-4 på alla KSUB enheter. 
10. Se till att avsluta nätverkets båda ändar genom att sätta dit bygel I (KSUB) resp. PL2 

(KSUA) i de enheter som ligger längst från varandra på kabeln. 
11. Koppla in enheterna på nätverket mot KSUA (nätverkskabeln måste vara ansluten till 

samtliga KSUB alt. KSUB-light enheter). Alla spjällen är nu stängda. 
12. Installera/konfigurera spjällgrupperna (max 64) i styr och övervakningsenhet KSUA. 

När spjällen konfigureras i KSUA startas pollningen automatiskt mot aktuell KSUB. 
13. Konfigurera detektorgrupper-rökdetektorer. Se sidan 4 i KSUA-beskrivningen. 
14. Koppla in erforderliga in- och utgångar mot KSUA 
 
 
Princip för inkopplingen, notera den optimering avs. kabeldragning som uppnås när man 
har en KBOX ansluten till varje brandspjäll.   
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