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Sigma XT kit til brug i forbindelse med tyverialarm med tågekanon. 

Generel beskrivelse 
Kittet bruges typisk, hvor der er tyverialarm som aktiverer en tågekanon og man ikke ønsker  
en slukning fra brandpanelet.  
Når tyverialarmen aktiverer tågekanonen, afgives der besked til kontrolanelet om at det skal skifte til manuel 
drift, for ikke at aktivere en slukning, når de optiske detektorer detekterer tågen fra tågekanonen. 
Hvis tyverialarmen afstilles før kontrolpanelet, vil kontrolpanelet normalt returnere til automatisk drift og 
aktivere slukning, hvis der stadig er tåge i lokalet.  
Ved brug af dette kit, vil der være ’selvhold’ på manuel indgang og kontrolpanelet kan nu kun afstilles fra 
kontrolpanelet. 
For at ’selvhold’ på manuel indgang kan blive aktiveret, skal der være en brand på panelet.  

Bemærk: Kittet bør ikke anvendes i forbindelse med IR-detektorer for tyverialarmsystemet, da en rigtig 
brand vil registreres af IR-detektor og ligeledes sætte brandslukningsanlægget i manuel funktion. 

Installation 
- Frontpanel på Sigma XT afmonteres. 
- Endestop på DIN-skinne, som er nærmest midten løsnes  
  og det nye relæ fra kittet fastgøres ved siden af det  
  eksisterende. Endestop fastgøres igen. 
- Ud fra nedenstående tegning, monteres ledningerne. 
- Frontpanel på Sigma XT monteres igen. 

 
 

 

SPÆNDINGEN SKAL VÆRE AFBRUDT VED INSTALLATION 

 

 

 

 

 

 

 

Afprøvning 
- Sæt kontrolpanelet i manuel drift. 470 ohm modstand sættes parallel over indgang, ’MODE SELECT’. Manuel 
lampe på kontrolpanel vil lyse. 
- Aktiver ’brand’ på kontrolpanelet.  
- Sæt kontrolpanelet i automatisk drift. 470 ohm modstand fjernes fra indgang ’MODE SELECT’. 
  Kontrolpanelet SKAL nu stadig være i manuel drift. Manuel lampe på kontrolpanel vil lyse. 
- Tryk på RESET-knap på kontrolpanelet. Kontrolpanelet afstiller ’brand’ og returnerer til automatisk drift. 
  Manuel lampe slukker og Automatisk lampe lyser. 


