
SISTEM DE CONTROL 
• Controlează până la 4 ferestre 

de mansardă pentru evacuarea 
fumului KAS

• Marcat CE în conformitate cu EN 
12101-10

• Alimentare electrică de urgenţă 
integrată pentru 72 de ore

• Montaj în perete sau ramă pentru 
montare pe perete, dimensiuni 
unitate: 398 x 393 x 127 mm (lăţime 
x înălţime x adâncime)

• Se pot conecta până la 10 unităţi 
de control KFC 210/220 ce permit 
controlarea a până la 40 de 
ferestre pentru evacuarea fumului

• Permite controlul prin sisteme de 
alarmă externe, dacă este necesar

• Culoarea sistemului de control: 
Alb NCS S 1000N

SETUL INCLUDE:
KFC 210 UNITATE DE CONTROL x1
KFK 100 BUTON DE PANICĂ x1
KFA 100 DETECTOR DE FUM x1

UNITATE DE CONTROL
KFC210
• Tensiune de ieşire 24 V, 10 amp.
• Controlează până la 4 ferestre 

de mansardă pentru evacuarea 
fumului KAS

• Marcat CE în conformitate cu EN 
12101-10

• Alimentare electrică de urgenţă 
integrată pentru 72 de ore

• Montaj în perete sau ramă pentru 
montare pe perete, dimensiuni 
unitate: 398 x 393 x 127 mm (lăţime 
x înălţime x adâncime)

• Se pot conecta până la 10 unităţi 
de control KFC 210/220 ce permit 
controlarea a până la 40 de 
ferestre pentru evacuarea fumului

• Permite controlul prin sisteme de 
alarmă externe, dacă este necesar

• Culoarea sistemului de control: 
Alb NCS S 1000N

UNITATE DE CONTROL
KFC220
• Tensiune de ieşire 24 V, 2 x 10 amp.
• Controlează până la 8 ferestre 

de mansardă pentru evacuarea 
fumului KAS

• Marcat CE în conformitate cu EN 
12101-10

• Alimentare electrică de urgenţă 
integrată pentru 72 de ore

• Montaj în perete sau ramă pentru 
montare pe perete, dimensiuni 
unitate: 398 x 393 x 127 mm (lăţime 
x înălţime x adâncime)

• Se pot conecta până la 10 unităţi 
de control KFC 210/220 ce permit 
controlarea a până la 80 de 
ferestre pentru evacuarea fumului.

• Permite controlul prin sisteme de 
alarmă externe, dacă este necesar

• Culoarea sistemului de control: 
Alb NCS S 1000N

BUTON DE PANICĂ
KFK100
• Buton de panică pentru activarea 

funcţiei de evacuare a fumului.
Dimensiuni: 125 x 125 x 36 mm 
(lăţime x înălţime x adâncime)

• Se pot utiliza până la 10 butoane 
de panică pentru fiecare sistem de 
control KFC 210/220

• Indicarea vizuală şi acustică a 
funcţionării corecte, a erorilor şi 
alarmă

• Culoare: Gri (RAL 7047)

ÎNTRERUPĂTOR 
PENTRU COMFORT
KFK200
• Comutator de perete ce permite 

ventilarea naturală pentru 
confortul zilnic

• Dimensiuni: 81 x 81 x 12 mm 
(lăţime x înălţime x adâncime)

• Se pot utiliza până la 10 
comutatoare de perete pentru 
fiecare sistem de control 
KFC210/220

• Culoare: Alb (RAL 1013)

DETECTOR DE FUM
KFA100
• Detector de fum pentru 

detectarea din timp a incendiului
• Dimensiuni: 50 x 100 mm 

(înălţime x adâncime) incl. priză
• Se pot utiliza până la 10 

detectoare de fum pentru fiecare 
sistem de control KFC 210/220

• Culoare: Alb (RAL 9003)
• Indicarea vizuală a activării

SENZOR DE PLOAIE
KLA200
• Închide fereastra în caz de ploaie
• Senzorul de ploaie este anulat în 

caz de incendiu
• Dimensiuni: 40 x 70 x 13 mm 

(lăţime x înălţime x adâncime)
• Culoare: Gri închis 

(NCS S 7500-N)

FEREASTRA ŞI SISTEMUL
DE CONTROL
PENTRU FEREASTRA EVACUAREA FUMULUI
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FEREASTRA
EVACUAREA FUMULUI
KAV B1600

SENZOR DE PLOAIE
KLA200

DETECTOR DE FUM
KFA100

BUTON DE PANICĂ
KFK100

ÎNTRERUPĂTOR
PENTRU COMFORT
KFK200

UNITATE DE CONTROL
KFC210/220

230V AC
50Hz
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