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Varför brandgas ventilation?
En stor andel av människor som dör i byggnadsbrän-

der gör detta på grund av rökförgiftning. Det är därför 

väsentligt att röken avlägsnas från byggnaden för att 

möjliggöra utrymning. Att få bort röken är även viktigt 

för att räddningstjänsten ska kunna göra sin insats med 

god sikt för att kunna rädda individer och släcka elden.

Att evakuera röken i tid säkerställer också att brandga-

serna inte når den fruktade temperatur då de övertän-

der, vilket oftast leder till en explosionsartad spridning 

av elden och kan få byggnadens bärande strukturer 

att kollapsa.

Vårt koncept
GEZEs system för brandgasventilation utnyttjar den 

grundläggande naturlagen att varma gaser stiger uppåt. 

Genom att öppna fasadfönster eller luckor högst uppe i 

bygganden (frånluft), samtidigt som dörrar eller fönster 

på bottenplanet öppnas (tilluft), skapas en effektiv skor-

stenseffekt. De giftiga brandgaserna kommer snabbt att 

ventileras ut i det fria, samtidigt som frisk, andningsbar 

luft kommer in underifrån.

Det här behöver du
Vår systemlösning för trapphus och andra mindre 

brandceller består i grunden av följande:

 Aktiveringspanel GEZE FT4 för manuell aktivering 

av räddningstjänsten

 Styrcentral GEZE THZ

 GEZE fönstermotor(er) som öppnar fönster, luckor 

eller dörrar

Den kompakta styrcentralen THZ hanterar öppnings-

signalen från FT4 och kan driva upp till tre 24V DC mo-

torer. THZ levereras med batteribackup med 72 timmars 

nöddrift om nätförsörjningen på 230V AC skulle utebli.

Aktivering av brandgasventilation kan även ske automa-

tiskt genom att ansluta GEZE rökdetektor RM 1003, eller 

genom att ta emot en signal från ett externt system, till 

exempel från brandlarmcentral. 

THZ kan också aktivera funktioner i eller kommunicera 

status till externa byggnadssystem och kan lätt anpas-

sas till olika funktionskrav genom parameterinställning.
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Daglig friskluft
Frisk, syresatt luft i våra liv är en välkänd faktor för vårt 

välbefinnande. Våra system för brandgasventilation 

kan kompletteras för att komfortventilera utrymmet vid 

behov.

Knappsatser för komfortventilation kan placeras på val-

fria platser. Öppning kan också ske automatiskt genom 

att exempelvis använda sig av temperatursensorer, eller 

givare för luftkvalitet. 

Som säkerhet kan stängning aktiveras och upprätthål-

las vid signal från väderstation, t ex vid regn eller kraftig 

vind. Stängning kan också ske efter viss tid i öppet läge.

Exempel på 

fönstermotor:

GEZE Slimchain

kedjemotor
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Fasadfönster
Ex. kedjemotor

Takfönster
Ex. spindelmotor

PO3 
Väderstation

RM1003
Rökdetektor

LTA-24-AZ
Ventilations-

brytare

THZ
Styrcentral 

Placeras på valfri 
plats

FT4
Aktiveringspanel

Placeras i räddningstjänstens 
insatsväg, vanligtvis i entrén

Som grund består konceptet av:
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Styrcentraler och aktivering

THZ Styrcentral FT4 Aktiveringspanel THZ Comfort Styrcentral

Artikelnummer 139151 099561 140900

Godkännanden EN 12101-10, Pr EN 12101-09, VdS Vds EN 12101-10, Pr EN 12101-09, VdS

Egenskaper 72 h batteribackup. 
Kapsling vit RAL 9016,  
B193xH285xD89 mm,  
fri placering. 

Flexibel anpassning  
av funktioner.

Metallkapsling med krossglas i 
orange färg RAL 2011.  
B125xH125xD33 mm.

Placeras i insatsväg.

Även tillgänglig i andra färger.

72 h batteribackup. Metallkapsling 
RAL 2011, B140xH248xD85 mm.

Integrerad aktivering i front och 
knappar för komfortventilation i 
front reducerar kabeldragning.

Placeras i insatsväg. 
 Flexibel  anpassning av funktioner.

Även tillgänglig i andra färger.

Inåt, utåt Slimchain Powerchain E 250 NT

Typ Kedjemotor Kedjemotor Spindelmotor

Max tryckkraft, N 200 600 750

Slaglängder, mm 300, 500, 800 600, 800, 1200 Upp till 1000

Öppning fönster Inåt, utåt Inåt, utåt Inåt, utåt

Montage på:

Karm ● ● ●

Fönsterbåge ● ● ●

Integrerad i karm ●

Fönstertyp:

Överkantshängt ● ● ●

Underkantshängt ● ● ●

Sidohängt ● ● ●

Glidfönster ● ● ●

Parallellöppnande ●

Takfönster/takluckor ● ●

Användning/egenskaper För lätta till medeltunga  
l aster i fasad.

Smart fix montering.

Synkronisering av flera motorer 
möjlig på stora fönster.

För medeltunga till stora laster i 
fasad, samt lätta takfönster.

Smart fix montering. Synkroni-
sering av flera motorer möjlig 
på stora fönster.

Lämpad för takfönster.

Stort utbud av konsoler. 
 Synkronisering av flera motorer 
möjlig på stora fönster.

Motorer, urval
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RM 1003 Rökdetektor LTA-24-AZ Ventilationsbrytare P03 Väderstation

Artikelnummer 112877 129393 091529

Godkännanden EN 54 - 5: 2000 +A1: 2002, EN 54 - 7: 
2000 + A1:2002, Vds

Egenskaper Ansluts ensam eller i större antal 
till någon av GEZE:s styrcentra-
ler, för automatisk aktivering av 
brandgasventilation. 

För värmedetektering, använd 
WM 1005, art. nr. 112878.

Med funktionerna öppna – stopp – 
stäng. För infällt montage. 

För utanpåligg ande montage, 
komplettera med plastdosa art. nr. 
120503

Regn- och vindhastighets-
detektering i samma enhet. 

Gränsvärde för vindstyrka ställs in 
med hjälp av dip-switchar.

Systemfördelar
 Komponenter typtestade inom ramen för EN 12101 

– garanterat säker funktion 

 Flexibelt val av motor för vilken fönstertyp eller 

lucktyp som helst

 Lätt att installera både mekaniskt och elektriskt

 Diskret, estetisk design 

 Extremt lätt att funktionsprova. Ingen manuell 

stängning eller utbyte av komponenter efter aktive-

ring krävs.

 Ersätter med fördel gamla, svårprovade och under-

hållsintensiva system

 Möjlighet att utnyttja fasadfönster – fastighets-

ägare slipper snöröjningsansvar

 Möjlighet att utöka systemet till att innefatta 

bekväm komfortventilation

 Billig investering och kostnadseffektiv drift

Tillbehör, urval
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Låt oss hjälpa dig!
Är du arkitekt eller teknikkonsult, och inblandad i utform

ningen av nya byggnader? Eller arbetar du med att upp

gradera befintliga byggnaders brandsäkerhet, där det finns 

trapphus eller andra mindre brandceller som ska brandgas

ventileras på ett modernt, tillförlitligt och lätt sätt?

Våra säljare och projektexperter hjälper dig med alltifrån 

råd om lämplig typ av fönster, till att välja de optimala 

motorerna, styrsystemen och funktionerna för just ditt 

projekt. Vi engagerar oss gärna i att planera anläggningar 

tillsammans med er i ett tidigt stadium.

Läs mer om våra produkter i separata produktblad 

eller på vår hemsida, www.geze.se, eller fråga om rit

ningar, manualer och mycket mera hos din närmaste 

GEZErepresentant.
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