EN 54-20 klasser for af aspirations anlæg.
Vi har udarbejdet dette notat for at redegøre for anvendelse af klasseopdelingen for
aspitationsdetektorer. I notatet gennemgås kort hvad klasserne går ud på og hvor de kan/skal anvendes.
Uddybende information kan hentes i standarden EN54-20.
Denne standard omhandler aspirationsdetektorer (ASD), og en væsentlig ting i den er et
klassifikationssystem. Dette system specificerer følsomhed og anvendelsesområde.
Klasse A

Klasse B
Klasse C

Meget høj følsomhed for at opnå meget tidlig
detektering af røg, for særligt følsomme områder
eller udstyr
Øget følsomhed for tidlig detektering af røg, for
kritiske områder eller overvågning af kritisk udstyr
Normal følsomhed for almindelig røgdetektering i
almindelig rum eller utilgængelige steder

Pre-alarm 0,002-0,02% Obs/m
Alarm <0,8% Obs/m
Alarm 0,8 – 2% Obs/m
Alarm >2% Obs/m

Klasse A dækker altså de ”følsomme” anvendelsesområder som serverrum og tilsvarende kritiske
installationer. Eller områder med stort luftflow, hvor der er risiko for at røgen flyttes eller fortyndes.
Klasse B er et midterområde som kan anvendes ved f.eks. overvågning af udstyr eller særlige
installationer og rum, som f.eks, arkiver og museer.
Klasse C svarer til almindelige punktdetektorer og anvendes hvor man ønsker en meget diskret
overvågning af lokaler til almindelig anvendelse, eller utilgængelige steder som f.eks. fængselsceller.
Jo højere der er til loftet i et rum des mere følsom skal detektoren
være, fordi røgen fortyndes på vej fra brandstedet til detekteringen i
loftet. Der er lidt uenighed i mellem anbefalingerne i forskellige
lande. Der har dog været gjort seriøse test af aspirationsdetektorer i
rum med loftshøjder over 40m med gode resultater. Værdierne i
skemaet er vejledende. Foretag altid en test.

Vejledende værdier
Klasse A
>24m
Klasse B
12 til 24m
Klasse C
<12m

Formelt er det anlægsejeren og/eller dennes rådgiver, der skal specificere hvilke klasse der skal
anvendes i den pågældende installation, dette vil naturligvis ske i samarbejde med brandmyndighederne.
Hele ideen med anvendelse af klasser tjener selvfølgelig det formål, at gøre det lettere at vælge og
indstille sit ASD til den konkrete anvendelse.
Rigtig mange ASD kan dække meget store områder specielt i klasse C, men i Danmark må man
maksimalt dække et område på 600m2 desuden gælder regler om en dækningsradius pr. detektor på 6m
også ved anvendelse af ASD, her svarer et sugehul til en punktdetektor. Dog vil der ved højværdi
områder kræves en dækningsradius på 4m.
Klasse A kan f.eks. være:

Renrum, serverrum, højloftede rum som f.eks. store teatre, haller, højlagre mv.
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Klasse B kan f.eks. være:

Arkiv, museer, mindre teatre ol., højværdi rum f.eks. mobiltelefonlager

Klasse C kan f.eks. være:

Arkitektonisk krav, fængsler, EMC kritiske rum, støvede eller fugtige rum

24

Hvis man placere sugehullerne i et net som vist med 8,5 m
afstand, vil der være tilstrækkeligt overlap mellem
dækningerne til at der ikke opstår ”blinde” område.

8,5

I det viste eksempel dækkes et område på ca. 600m2 med 9
sugehuller. En dækningsradius på 6 meter betyder at det
enkelte sugehul kan dække et kvadratisk areal på 75m2 når
der fraregnes de overlappende arealer.
Antallet af huller er naturligvis afhængig af rummets konkrete
udformning. Man skal især være opmærksom på at der ikke
opstår udækkede områder i indhak og hjørner.

Bemærk at lokalet kan have en form som betyder at der bliver
væsentlige overlapning mellem de enkelte sugehullers
dækning. Det betyder selvfølgelig, at man ikke kan regne med
at hvert hul dækker 75m2 i alle situationer.

Følsomheden for detektoren skal indstilles, så den passer til antallet af sugehuller og den krævede
klasse. Desuden betyder afstanden fra detektor til det fjerneste sugehul også noget, den er nemlig med
til at bestemme reaktionstiden for anlægget. Reaktionstiden er altså bestemt af rørinstallationen, antal
huller og hulstørrelser; men som tommelfingerregel kan man sige, at der i et klasse C anlæg ikke må gå
mere end 120s før
at røg fra det fjerneste hul giver alarm.
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Hvis denne tid ikke kan overholdes kan man fristes til at øge følsomheden, men det vil medføre øget
risiko for at få uønskede alarmer, og muligvis flytte installationen til en anden klasse. Det bedste værktøj
vil være at ændre på ventilatorens hastighed.
Det er væsentligt at forstå et aspirationsanlæg består af hele installationen og ikke kun ”kassen” med
detektoren!
Anvendelse af klasserne og en ASD der kan indstilles i henhold til disse, betyder altså at man opnår øget
sikkerhed for at få indstillet sin detektor korrekt, således at man får den rette følsomhed og mindst mulig
risiko for blide alarmer.
Antageligvis kan de fleste ASD indstilles så de honorerer klasserne; men det kan være vanskeligt at vide
præcist, medmindre at det projekteringsværktøj som hører til detektoren direkte arbejde med disse
klasser og angiver hvilken følsomhed detektoren skal indstilles på.

Når man anvender Securiton detektorer fra
LAP-Sikkerhed har man to muligheder for at
finde ud af det. Dels ved hjælp af et
tabelværktøj (EasyConfig) eller et
beregningsprogram (PipeFlow). Med
EasyConfig kan både beregning og
indstilling af detektoren ske helt uden
anvendelse af PC. Eneste begrænsning er at
rørsystemet skal være symmetrisk, som
eksemplerne her.

Ved brug af PipeFlow kan både symmetriske
og asymmetriske rørføringer anvendes.
Desuden giver programmet præcise
angivelser af flow, svartider, nødvendige
huldiametre mm. Programmet beregner alt i
henhold til den gældende EN54-20 standard
og programmet er testet og godkendt af det
tyske VdS. Desuden skaber det en
fuldkommen dokumentation direkte i pdfformat.

LAP-Sikkerhed
April 2014
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Securiton aspirationsdetektorer
ASD 533 og ASD 535

2 robuste detektorer der dækker et breds anvendelsesområde. Detektorerne har samme
dimensioner og mekanisk udformning; men detektorelektronikken og features afviger.

ASD 533
Detektor med 1 detektorhoved
Høj følsomhed 0,02% obs/m
Mulighed for at anvende manifold og forgreninger
Indstilling og idriftsættelse uden anvendelse af PC
Udvidet anvendelse med brug af PipeFlow beregning
og PC programmering
Kan anvendes til både klasse A, B og C
Lavt strømforbrug
3 udgange (alarm, fejl og en valgfri)
Ekstern reset

ASD 535
Detektor med 2 detektorhoveder og flowovervågning
Udskiftelige detektorer (3 forskellige følsomheder)
Installationer op til 2x 600 m2 i.h.t DBI’s regler
Mulighed for at anvende manifold og forgreninger
Indstilling og idriftsættelse uden anvendelse af PC
Udvidet anvendelse med brug af PipeFlow beregning
og PC programmering
Kan anvendes til både klasse A, B og C
Mulighed for frontdisplay
3 udgange (alarm, fejl og en valgfri)
Ekstern reset
Mulighed for at køre flere detektorer i netværk
Yderst velegnet til fryserum

I begge detektorer kan der installeres relæmoduler
med op til 10 ekstra valgfrie udgange og et logging
modul med SD-card.

Antal detektorhoveder
Max. Rørlængde
Afstand til fjerneste sugepunkt
Max. Antal sugepunkter
Alarm følsomhed
Temperatur område
Antal blæser hastigheder
Mulighed for alarmdisplay
Flere detektorer i netværk

ASD 533

ASD 535

1
240 m
80 m
50
Fra 0,02 – 10 % obs/m
-20 - +60 oC
1
nej
nej

2
300 m
110 m
120
Fra 0,02 – 10 % obs/m
-30 - +60 oC
5
ja
ja
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