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Monteringsanvisning Kontrollenhet RCRD

2018-10-22

1. Skilj detektorsockeln och detektorhuvudet åt genom att 
vrida detektorhuvudet moturs.

2. Borra hål för kablage och skruvar i detektorsockeln.

3. Skruva fast detektorsockeln i byggnadsdelen.
 OBS! Detektorn skall ej installeras där det kan bildas 

mycket kondens t.ex. utomhus, på kallvindar etc.

4. Koppla in detektorn enligt vidstående kopplings-
schema.

 OBS! Kontrollera att ledningar ej polvänds vid inkopp-
ling och att slutmotstånd (2,2 kΩ) endast inkopplas i 
slingans sista detektor.

5. Sätt ihop detektorsockeln och detektorhuvudet  genom 
att vrida detektorhuvudet medurs.

 OBS! Vid uppstart av rumsdetektorn dröjer det ca   
1 minut innan den har stabiliserat sig och kommit i 
driftläge.

 Vid larm, t.ex. rök från en tändsticka, dröjer det  
ca 5 sekunder innan förlarmet, grön lysdiod, tänds.

 Larmet, röd lysdiod, tänds sedan inom ytterligare  
5 sekunder. 

 Med denna fördröjning undviks onödiga larm vid kort-
variga störningar.

6. Då man använder ljusdosa RBLD inkopplas den på plint 
6 och 5 i detektorsockeln.

Slutkontroll
– Kontrollera att polariteten till detektorn är rätt  

kopplad.
– Kontrollera att slutmotstånd (2,2 kΩ) endast är  inkopplat 

i slingans sista detektor.

Kopplingsschema
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Kopplingsschemat för RCRD är uppdaterat f.r.o.m. 2018-10-11.
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Rumsdetektor RCRD Drift & Underhåll
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Periodiskt underhåll och kontroll:

Detektor skall funktionskontrolleras och ren-göras regel-
bundet för att upprätthålla god funktion.

Funktionskontroll

•  Kontrollera detektorn med rök från t.ex. tändsticka eller 
rökdetektorprovare i sprayform. 

Rengöring

• Detektorhuvud kan rengöras genom försiktig renblåsning 
med ren och torr luft.

En noggrann rengöring inuti detektorhuvudet skall 
endast utföras av leverantören. Tag därför kontakt med 
Bevent Rasch

Felsökning

Rökdetektorn visar servicelarm (lysdiod lyser grönt)
•  Detektorn är smutsig och behöver rengöras enl. vidstå-

ende. Om inte detta hjälper, tag kontakt med Bevent 
Rasch.

Rökdetektor larmar utan rökpåverkan  
(lysdiod lyser rött)
•  Detektorn är mycket smutsig och måste bytas ut. Tag 

kontakt med Bevent Rasch.

• Rökdetektorn har placerats så att kondens bildats t.ex. 
utomhus, på kallvind, i kök etc. Detektorn måste flyttas.

Endast tillhörande kontrollenhet larmar
•  Mät med urkopplad kontrollenhet att detek-torslingans 

motstånd är 2,2 kΩ.

• Kontrollera att kontrollenheten är OK genom att montera 
slutmotståndet (2,2 kΩ) direkt på detektorutgången i 
kontrollenheten.

Beteckn.


