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Przebadana elektryczna centrala oddymiania EMB 8000
z numerem identyfi kacyjnym G 512005

Zasilanie zgodne z EN12101-10, centrala zgodna z EN12101-9
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Po zakoñczeniu monta¿u i urucho-
mieniu instalator powinien przeka-

zaæ niniejsz¹ instrukcje dla u¿ytkownika koñcowego. 
U¿ytkownik koñcowy powinien przechowywaæ inst-
rukcjê w bezpiecznym miejscu, do dalszego wykorzy-
stania i u¿ycia w razie potrzeby. 

UWAGA

skróty

Poni¿sze skróty stosowane s¹ w niniejszej instrukcji obs³ugi. 
Wszystkie wymiary podane w instrukcji sa w mm. 
Tolerancje zgodne z DIN ISO 2768-m. 

aP monta¿ nawierzchniowy

WxHxD szerokośæ x wysokośæ x g³êbokośæ

CAN CAN-BUS

CM control module

COM common connection

DIN niemiecki Instytut Normalizacyjny

DM drive module

EN norma europejska

IN wejście

OUT wyjście

PG grupa cenowa

PM power module

PS zasilanie

RAL kolor RAL

RM6 karta przekaźnikowa

RWA SHEV - smoke and heat exhaust ventilation

SM sensor modul

uP monta¿ podtynkowy

WM weather modul

WRG czujnik pogodowy wiatr - deszcz

SKRÓTY

OSTRZE¯ENIA I SYMBOLE BEZPIECZEÑSTWA W INSTRUKCJI:
Symbole u¿ywane w instrukcji powinny byæ ściśle przestrzegane i maj¹ nastêpuj¹ce znaczenie:

USB

Jednostki
°C stopieñ celsjusza

A amper

Ah amperogodzina

kg kilogram

m metr

min minuta

mm milimetr

N newton

s sekunda

Szt.. sztuk

V volt

VE opakowanie jednostkowe

Vpp napiêcie miêdzyszczytowe

W watt

 / k  ohm / kilo ohm

Oznaczenia
AC pr¹d zmienny  (50Hz / 60Hz)

DC pr¹d sta³y

I natê¿enie pr¹du

L d³ugośæ

ME szerokośæ modu³u

NC styk zamkniêty (normally close)

NO styk otwarty (normally open)

P moc elektryczna

R rezystancja

U napiêcie elektryczne

Um zmiana prze³¹cznika

Niestosowanie siê do wskazówek
ostrzegawczych grozi nieodwracalny-
mi obra¿eniami lub śmierci¹.

Nieprzestrzeganie wskazówek ostrze-
gawczych mo¿e skutkowaæ nieodwra-
calnymi obra¿eniami lub śmierci¹.

Nieprzestrzeganie wskazówek ostrze-
gawczych mo¿e prowadziæ do niewiel-
kich, odwracalnych obra¿eñ.

Nieprzestrzeganie wskazówek ostrze-
gawczych mo¿e prowadziæ do uszkod-
zenia mienia. 

Przydatna wskazówka
dla optymalnego monta¿u

Uwaga dotycz¹ca konfi guracji 
systemu
Za pomoc¹ bezp³atnego oprogramo-
wania do central (z³¹cze USB).

! OSTRZE¿ENIE

! NIEBEZPIEC-
ZEÑSTWO

! UWAGA

UWAGA

Uwaga/Ostrze¿enie
Zagro¿enie pora¿eniem pr¹dem elektryc-
znym.

Uwaga/Ostrze¿enie
Niebezpieczeñstwo zmia¿d¿enia i uwiêzie-
nia w trakcie pracy urz¹dzenia (oznakowanie 
dostarczane w formie naklejki z napêdem).

Uwaga/Ostrze¿enie
Ryzyko uszkodzenia / zniszczenia napêdów / 
lub okna.!

UWAGI WSTÊPNE

01
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PRZEZNACZENIE

Do³¹czaj¹c napêd do skrzyd³a 
okiennego tworzone jest okno 
elektrycznie sterowane podle-
gaj¹ce Dyrektywie 2006/42/EG. 
Urz¹dzenie steruj¹ce jest zapro-
jektowane do obs³ugi takiego 
okna. Niniejsza instrukcja przed-
stawia zagro¿enia i ryzyko, jakie 
niesie za sob¹ okno z napêdem 
elektrycznym.

£¹cz¹c napêd elektryczny z cen-
tral¹ oddymiania jesteś wykona-
wc¹ kompletnego systemu. Wy-
konawca jest zobowi¹zany do 
przeprowadzenia oceny ryzyka 
kompletnego systemu zgodnie z 
Dyrektyw¹ Maszynow¹ 2006/42/
EG w przypadku, kiedy zastoso-
wanie urz¹dzeñ ró¿ni siê od ich 
przeznaczenia.

Nale¿y zwróciæ uwagê, aby mo¿li-
we zagro¿enia w przypadku oki-
en uchylnych i rozwiernych, w 
których krawêdzie zamykania 
znajduj¹ siê poni¿ej 2,5 m od 
poziomu pod³ogi zosta³y wyeli-
minowane.

UWAGA

UWAGA

! OSTRZE¿ENIE

Zakres zastosowania / zakres stosowania
Centrala jest przeznaczona do zasilania i stero-
wania napêdów elektrycznych w oknach w ści-
anach pionowych oraz dachu.
G³ównym zadaniem tego produktu w po³¹cze-
niu z oknem i centrala oddymiania jest usuwa-
nie dymu oraz gor¹cych gazów powsta³ych na 
skutek po¿aru w celu ochrony ¿ycia ludzkiego i 
mienia.
Ponadto urz¹dzenie mo¿e byæ wykorzystywane 
do naturalnej wentylacji budynku.

Zastosowanie wed³ug deklaracji zgodności
Centrala jest przeznaczona do monta¿u stacjo-
narnego, po pod³¹czeniu do isntalacji elektrycz-
nej tworzy czêśæ budynku.
Zgodnie z za³¹czon¹ deklaracj¹ zgodności napêd  
w po³¹czeniu z central¹ fi rmy Aumüller zostaje 
dopuszczony do zastosowania w oknie bez do-
datkowej oceny ryzyka w poni¿szych przypad-
kach:
• Naturalna wentylacja
  wysokośæ monta¿u napêdu min. 2,5 m od 
  poziomu pod³ogi lub
  szerokośæ otwarcia pomiêdzy krawêdzi¹
  HSK i skrzyd³em <200 mm, przez prêdkości
  <15 mm / s na krawêdzi HSK w kierunku 
  zamkniêcia.
• Zastosowanie jako NSHEV (natural smoke
 and heat exhaust ventilators) dla wentylacji
 bez podwójnej funkcji zgodnie z EN12101-2.

My jako producenci zdajemy sobie sprawê z 
naszych obowi¹zków i odpowiedzialności w 
zakresie rozwoju, produkcji oraz wprowadzan-
ia bezpiecznych napêdów okiennych na rynek i 
konsekwentnie je realizujemy.
Ostatecznie jednak nie mamy bezpośredniego 
wp³ywu na wykorzystanie naszych napêdów. 
W zwi¹zku z tym zwracamy uwagê na nastêpu-
j¹ce kwestie:

• Konstruktor lub jego przedstawiciel (archi-
 tekt, specjalista, planista) s¹ zobowi¹zani
 przez prawo do oceny zagro¿enia dla ludzi,
 pochodz¹cego z u¿ytkowania, sposobu mon-
 ta¿u, parametrów otwarcia jak i planowane-
 go rodzaju instalacji ju¿ w fazie planowania i
 podjêcie niezbêdnych środków ostro¿ności.
• Konstruktor / producent okna z napêdem
 musi podj¹æ planowane środki ostro¿ności w
 miejscu instalacji lub jeśli środków ostro¿ności
 nie ustalono musi ustaliæ je na w³asn¹ odpow-
 iedzialności i zminimalizowaæ mo¿liwe
 ryzyko.

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla wyk-
walifi kowanego personelu oraz specjalistów z 
dziedziny oddymiania i naturalnej wentylacji.

GROUPA DOCELOWA

To urz¹dzenie nie jest przeznac-
zone do u¿ytku przez osoby (w 
tym dzieci) z ograniczeniami fi zy-
cznymi lub umys³owymi, chyba ¿e 

! OSTRZE¿ENIE

UWAGI WSTÊPNE

bêd¹ one nadzorowane przez osobê która jest 
odpowiedzialna za bezpieczeñstwo lub zosta-
li pouczeni przez tê osobê w zakresie obs³ugi. 
Dzieci powinny byæ pod nadzorem, aby byæ pe-
wnym, ¿e nie bawi¹ siê tym urz¹dzeniem. Czysz-
czenie i konserwacja nie mog¹ byæ wykonywane 
przez dzieci bez nadzoru.
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• prêdkośæ zamykania na krawêdzi  HSK > 15 
 mm / s, lub
• prêdkośæ otwierania na krawêdzi HSK > 50
 mm / s, lub
• si³a zamykania na krawêdzi HSK jest> 150 N

Poni¿szy schemat mo¿e byæ stosowany, co obe-
jmuje równie¿ środki ochrony zgodnie z EN 
60335-2-103/2016-05.

Potrzeba oceny ryzyka w miejscu instalac-
ji w zwi¹zku z mo¿liwym do przewidzenia 
niew³aściwym u¿yciem.
Ocena ryzyka zgodnie z Dyrektyw¹ 2006 / 42 
/ EG dla naturalnej wentylacji jest absolut-
nie konieczne w nastêpuj¹cych warunkach:
• wysokośæ monta¿u napêdu < 2,5 m powy¿e
 poziomu pod³ogi i
• szerokośæ otwarcia na krawêdzi HSK > 200 
 mm lub

UWAGI WSTÊPNE

W obecności dzieci / 
ludzi wymagaj¹cych opieki

Informacje w nawiasach odnosz¹ siê 
do DIN EN 60335-2-103.

Wymagana ocena ryzyka zgod-
nie z Dyrektyw¹ Maszynow¹

Ocena ryzyka zgodnie z EN60335-2-10

U¿ycie napêdu
NSHEV zgodnie z EN12101-2 

bez funkcji wentylacji

NSHEV zgodnie z EN12101-2 
z funkcj¹ wentylacji  

(1.Z.109)

Naturalna wentylacja

Wysokośæ monta¿u napêdu 
na krawêdzi:  

>2,5m nad pod³og¹  (ZAA.20.2)

Otwieranie na krawêdzi HSK:<200 mm 
i prêdkośæ na krawêdzi HSK: 

ZAMYKANIE <15 mm/s 
OTWIERANIE <50mm/s (20.ZAA.2)

Bezdotykowe zabezpieczenie
przed przytrzaśniêciem 

(20.ZAA.8.1)

Pasywana ochrona przez 
czujnik podczerwieni lub mata 

ciśnieniowa 

Dotykowe zabezpieczenie przed 
przytrzaśniêciem 

(20.ZAA.8.2)

Paski z wy³¹cznikiem bezpieczeñst-
wa lub system monitorowania 

silnika (wewnêtrzny i zewnêtrzny)

Prze³¹cznik monostabilny: 
zatrzymuje ruch na krawêdzi 

HSK<20mm przy sile >150N na 
krawêdzi HSK (20.ZAA.5)

Tak

Tak

Nie

Nie

Trzymaæ ludzi z daleka 
podczas zamykania

Deklaracja W³aściwości 
U¿ytkowych + 

oznakowanie CE

! UWAGA

Urz¹dzenie ochronne

! UWAGA

Ocena 
ryzyka 

niewymagana

Element dzia³aj¹cy w zasiêgu bez-
pośredniego widzenia: 

a)  stacyjka lub 
b) inny prze³¹cznik w takim 

przypadku >1,5 m 
dostêpne publicznie (7.12.1)

Mo¿liwe niebezpieczeñstwo 
na krawêdzi NSK <2,5m 

od poziomu pod³ogi

! UWAGA

Trzymaæ ludzi z daleka 
podczas zamykania

! UWAGA



6
Instrukcja monta¿u i uruchomienia 

Centrala Oddymiania EMB 8000

01

INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA

! OSTRZE¿ENIE

Wa¿ne jest przestrzeganie tej in-
strukcji dla bezpieczeñstwa ludzi. 
Ta instrukcja powinna zostaæ za-
trzymana w bezpiecznym miejs-
cu przez ca³y okres u¿ytkowania 
produktu.

Niebezpieczeñstwo zmia¿d¿e-
nia i uwiêzienia! 
Okno mo¿e zamkn¹æ siê auto-
matycznie!

Obszar zastosowania
Centrala powinna byæ u¿ywany zgodnie z jej pr-
zeznaczeniem. W przypadku innych zastosowaæ 
nale¿y skonsultowaæ siê z producentem lub jego 
autoryzowanym dystrybutorem.

Instalacja
Niniejsza instrukcja adresowana jest do wykwa-
lifi kowanych elektryków i wykwalifi kowanego 
personelu posiadaj¹cego wiedzê z zakresu in-
stalacji mechanicznych i elektrycznych.

Materia³ monta¿owy
Wymagany materia³ musi zostaæ zmodyfi kowa-
ny w celu dopasowania do wymaganego ob-
ci¹¿enia.

Niebezpieczne punkty
W celu unikniêcia obra¿eñ niebezpieczne punk-
ty znajduj¹ce siê na oknie musz¹ byæ zabezpiec-
zone do wysokości 2,5 m od poziomu pod³ogi za 
pomoc¹ odpowiednich środków. 
Zabezpieczenie mo¿e zostaæ wykonane przez 
np. zastosowanie kontaktowych lub bezkontak-
towych czujników zbli¿eniowych, które zatrzy-
maj¹ dzia³anie urz¹dzenia. 
Ikona ostrzegawcza na elemencie otwieranym 
musi o tym wyraźnie informowaæ. 

Prowadzenie przewodów i pod³¹czenia 
elektryczne
Prowadzenie i instalacja przewodów musi zost-
aæ wykonana wy³¹cznie przez wyspecjalizowan¹ 
fi rmê. Nigdy nie manipulowaæ przy napêdach, 
centralach, elementach wykonawczych i senso-
rach bêd¹cych pod napiêciem roboczym i pod³¹c-
zonych niezgodnie ze specyfi kacj¹ producenta.

Za zaplanowanie, obliczenia i 
dobór instalacji jest odpowiedzi-
alny wykonawca, jego pracownik 
lub upowa¿niony konstruktor, 
instalacja musi zostaæ wykonana 
zgodnie z lokalnymi, obowi¹zu-
j¹cymi przepisami.

Nale¿y przestrzegaæ wszystkich istotnych inst-
rukcji dotycz¹cych instalacji, szczególnie:
• VDE 0100  Konfi guracja uk³adów wysokona-
 piêciowych do 1000 V
• VDE 0815 Przewody, okablowanie
• Niemieckie wytyczne dotycz¹ce przewodów
 (MLAR).

Zalecamy stosowanie wy³¹cznie 
elementów systemu produkowa-
nych przez fi rmê AUMÜLLER, po-
niewa¿ ich zgodnośæ jest dok³ad-
nie sprawdzona w fabryce. Firma 
AUMÜLLER nie ponosi odpowiedzi-
alności za dzia³anie elementów 
innych producentów. Zastosowa-
nia niezgodne z niniejsz¹ instruk-
cja wymagaj¹ wyra¿enia pisem-
nej zgodny fi rmy AUMÜLLER.
Wykorzystywanie elementów, 
które nie zosta³y zaakceptowane 
przez fi rmê AUMÜLLER jest niedo-
puszczalne, nawet jeśli funkc-
jonuj¹ prawid³owo i posiadaj¹ 
wymagane dopuszczenia (np. 
dopuszczenia zgodnie z lokalny-
mi wymaganiami budowlanymi).

UWAGA

UWAGA

Podstawowe funkcje systemu oddymiania:
• Sterowanie napêdami elektrycznymi w przy-
 padku po¿aru oraz do naturalnej wentylacji
• Przetwarzanie sygna³ów z wyzwalaczy rêcz-
 nych(przyciski oddymiania), automatycznych
 (czujki dymu) oraz z systemu sygnalizacji 
 alarmu po¿aru
• Awaryjne zasilanie w przypadku zaniku g³ów-
 nego zasilania 
• Kontrola manualna oraz automatyczna syste-
 mu naturalnej wentylacji (np. przez czujnik
 pogodowy wiatr – deszcz)
• Przesy³anie sygna³ów o stanie systemu do
 urz¹dzeñ zewnêtrznych (mo¿liwe wymaga-
 nie zastosowania dodatkowych elementów)
• Wygodna konfi guracja z poziomu oprogra-
 mowania PC
• Opcjonalna integracja z zewnêtrznymi sys-
 temami.

UWAGI WSTÊPNE / INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA

Zintegrowany wy³¹cznik przeci¹¿eniowy zatrzy-
ma napêd podczas zamykania i otwierania, gdy 
napêd zostanie przeci¹¿ony.
Si³a ściskaj¹ca mo¿e spowodowaæ zmi-
a¿d¿enie palców w przypadku nie zachowa-
nia ostro¿ności.
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Linia energetyczna na budowie musi 
byæ zabezpieczona osobno. Po otwar-
ciu obudowy wszystkie elementy na-
piêciowe musza zostaæ zabezpieczone. 

System musi byæ niezale¿ny od zasilania i posi-
adaæ swoje niezale¿ne zasilanie.

Typy przewodów, d³ugośæ przewodów oraz ich 
przekrój powinien zostaæ dobrany zgodnie z 
danymi technicznymi producenta. Jeśli potrzeb-
ne, typy przewodów powinny zostaæ skonsul-
towane z lokalnymi w³aściwymi organami oraz 
dostawcami energii. Linie niskiego napiêcia 
(24 V DC) powinny byæ prowadzone osobno z
liniami wysokiego napiêcia. Przewody giêt-
kie nie powinny byæ montowane podtynkowo.
Wolno zawieszone przewody powinny zostaæ 
wyposa¿one w obci¹¿niki.

Pierwsze uruchomienie, eksploatacja i 
konserwacja
Po instalacji oraz po ka¿dej zmianie nale¿y wy-
konaæ sprawdzenie dzia³ania systemu poprzez 
próbne uruchomienie. Po instalacji systemu 
u¿ytkownik musi zostaæ przeszkolony z podsta-
wowych funkcji dzia³ania systemu. Jeśli jest to 
konieczne u¿ytkownik powinien zostaæ poinfor-
mowanych o mog¹cych wyst¹piæ zagro¿eniach / 
ryzyku.  U¿ytkownik koñcowy powinien zostaæ 
przeszkolony z zakresu u¿ytkowania napêdów 
i jeśli to konieczne z instrukcji bezpieczeñstwa.  
U¿ytkownik koñcowy powinien zostaæ przeszkl-
ony szczególnie, ¿e nie nale¿y powiêkszaæ ob-
ci¹¿enia napêdu z wyj¹tkiem si³ wystêpuj¹cych 
podczas otwieranie i zamykania skrzyd³a w przy-
padku napêdów wrzecionowych, ³añcuchowych 
lub ramieniowych.

Nale¿y sprawdziæ punkty monta¿, czy przewody 
nie s¹ nara¿one na uszkodzenie. Dostêp do pus-
zek przy³¹czeniowych musi byæ zapewniony dla 
ekip serwisowych. 

Przewody musz¹ zostaæ u³o¿one w 
taki sposób, aby podczas pracy nie 
by³y skrêcone lub zgiête.  Zalecane 
jest wykonanie pomiaru rezystancji 
izolacji i udokumentowanie pomiaru.

UWAGA Znaki ostrzegawcze!

Podczas prawid³owego monta¿u napêdów na 
oknie oraz pod³¹czenia do zewnêtrznej jednost-
ki steruj¹cej mechaniczne oraz elektryczne wy-
dajności urz¹dzeñ powinny byæ przestrzegane.

Osoby postronne musz¹ byæ z da-
leka od elementów wykonawc-
zych w czasie, gdy uruchomiona 
jest funkcja otwierania skrzyd³a 
do wentylacji lub w przypadku 
uruchomienia oddymiania! 

U¿ywaj¹c przycisku wentylacji 
w celu otwarcia skrzyd³a pow-
inniśmy widzieæ okno. Jednoc-
ześnie przycisk wentylacji pow-
inien byæ zmontowany z daleka 
od elementów wykonawczych 
takich jak napêd czy skrzyd³o. 
Jeśli przycisk wentylacji nie jest 
zabezpieczony kluczykiem musi 
byæ zmontowany na minimalnej 
wysokości 1,5 m i powinien byæ 
niedostêpny dla osób postron-
nych!
Dzieci nie powinny mieæ dostê-
pu do urz¹dzeñ. Urz¹dzenia do 
zdalnego sterowania nale¿y trzy-
maæ z dala od dzieci.

! UWAGA

! UWAGA

! UWAGA

Przed przyst¹pieniem do pracy z sys-
temem nale¿y go ca³kowicie od³¹czyæ 
od zasilania g³ównego oraz awaryjne-
go (akumulatory) i zabezpieczyæ pr-

zed niekontrolowan¹ aktywacj¹. Miejsce pracy 
nale¿y zabezpieczyæ, aby uniemo¿liwiæ dostêp 
osobom nieupowa¿nionym. Nale¿y upewniæ siê, 
¿e nieupowa¿nione osoby nie maj¹ dostêpu do 
centrali. 

! OSTRZE¿ENIE

! OSTRZE¿ENIE

Sprawdziæ wszystkie funkcje sys-
temu przed uruchomieniem.

Instrukcje monta¿ komponentów systemu od-
dymiania (detektor dymu, NSHEV, napêdy, etc.) 
s¹ czêści¹ dokumentacji kompletnego systemu 
i musz¹ byæ przechowywane dla autoryzowa-
nego, wykwalifi kowanego personelu przez ca³y 
okres u¿ytkowania systemu.

Nale¿y koniecznie przestrzegaæ 
informacji zawartych w instruk-
cji instalacji i obs³ugi napêdów 
okiennych.

Warunki korzystania z oprogramowania
Centrala oddymiana jest skonfi gurowana fa-
brycznie zgodnie z jej przeznaczeniem (stan-
dardowa konfi guracja). Oprogramowanie de-
dykowane do tej centrali umo¿liwia szybkie 
dostosowanie ustawieñ fabrycznych do wyma-
gañ. Ponadto mo¿na zapisaæ aktualne ustawie-
nia systemu i wydrukowaæ.

Oprogramowanie podstawowe jest 
dostarczane wraz z central¹. Zakres 
oprogramowania mo¿na rozszerzyæ 
poprzez wykupienie licencji. 

USB

INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA
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01

INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA

Wymagania wstêpne systemu (patrz rozdzia³ 
‘’Konfi guracja systemu z u ¿yciem oprogramo-
wania”) nale¿y sprawdziæ przed instalacja sys-
tem. Oprogramowanie standardowe jest ele-
mentem sk³adowym centrali zaakceptowanym 
przez ZVEI (Niemieckie Zrzeszenie Producentów 
Urz¹dzeñ Elektrycznych i Elektronicznych). Patrz 
nasza witryna internetowa:

AUMÜLLER Aumatic GmbH 
(www.aumueller-gmbh.de)

Zalecamy ochronê systemu operacyjnego i opro-
gramowania przed niepo¿¹danym dostêpem 
(np. za pomoc¹ has³a) i do uczestnictwa w sz-
koleniach przeprowadzanych przez producenta.

Czêści zamienne
Elementy systemu powinny byæ wymieniane tyl-
ko na elementy tego samego producenta. W 
przypadku zastosowania elementów od innych 
producentów centrala nie jest objêta gwarancj¹. 
Tylko i wy³¹cznie oryginalne czêści zamienne od 
producenta musz¹ byæ stosowane.

Warunki otoczenia
Produkt nie mo¿e byæ nara¿ony na uderzenia, 
spadanie, wibracje, wilgoæ, agresywne opary lub 
inne szkodliwe czynniki. Chyba, ¿e producent 
deklaruje dzia³anie w jednym z tych warunków.

•  Warunki: 
 Temperatura otoczenia:  -5 °C … +40°C
 Wilgotnośæ wzglêdna:  < 90% do 20°C;
          < 50% do 40°C;
 brak informacji na temat kondensacji

•  Transport / magazynowanie:
 Temperatura magazynowania:  0°C … +30°C
 Wilgotnośæ wzglêdna:    < 60%

Zasady bezpieczeñstwa
Przy pracy na budynku, w budynku lub jego 
czêści nale¿y przestrzegaæ instrukcji zapobiega-
nie wypadkom. Przepisy BHP musz¹ byæ stoso-
wane i przestrzegane.

Deklaracja zgodności
Centrala oddymiania jest produkowana i kont-
rolowana zgodnie z europejskimi wytycznymi.  
Deklaracja zgodności jest czêści¹ niniejszej ins-
trukcji. 

Oprogramowanie central w wiêks-
zości eliminuje szkody zwi¹zane z 
nieprawid³owymi ustawieniami. 
Firma AUMÜLLER jako producent nie 
ponosi odpowiedzialności za szkody 
wynik³e z nieprawid³owego u¿ycia 
oprogramowania. 

USB

W przypadku, gdy zastosowanie centrali oddy-
miania lub pod³¹czonego napêdu ró¿ni siê od 
jego przeznaczenia nale¿y przeprowadziæ ocenê 
ryzyka oraz powinno zostaæ wystawione oświ-
adczenie o zgodności z Dyrektyw¹ Maszynow¹ 
2006 / 42 / EG jako oznaczenie CE.

WYTYCZNE I NORMY
Najnowszy stan praw, przepisy krajowe, regu-
lacje, przepisy i normy musz¹ byæ bezwzglêdnie 
przestrzegane podczas wykonywania instalacji i 
po³¹czeñ elektrycznych.

Na przyk³ad:

Kodeks budownictwa pañstwowego ze specjal-
nymi przepisami budowlanymi jak np.:
-  wytyczne do budynków przemys³owych
-  regulaminy miejsc itp.
MLAR - Przyk³adowe wytyczne dotycz¹ce przewo-
     dów Oznaczenie niemieckie
Postanowienia organów ochrony przeciwpo¿arowej
TAB    (warunki po³¹czenia technicznego) fi rm 
     serwisowych
Niemieckie regulacje ubezpieczeniowe, takie jak:
- ASR A1.6  i 1.7 (zamiennik dla BGR 232)
Dodatkowe normy i standardy, takie jak:
EN 60335-2-103 Elektryczny sprzêt do u¿ytku domo-
wego i podobnego -- Bezpieczeñstwo u¿ytkowania 
-- Czêśæ 2-103: Wymagania szczegó³owe dotycz¹ce 
napêdów bram, drzwi i okien
EN 60730-1 Automatyczne regulatory elektryczne 
do u¿ytku domowego i podobnego -- Czêśæ 1: Wy-
magania ogólne
EN 12101-10 / prEN 12101-9 (ISO 21927-9/10) 
Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciep³a
DIN 4102-12 Funkcjonalna integralnośæ przewodów 
elektrycznych
VDE 0100  Instalacje wysokonapiêciowe do 1000V
VDE 0298  Zastosowanie przewodów
VDE 0815  Prowadzenie przewodów 
     (do telekomunikacji i danych)
VDE 0833  Systemy alarmowe
VdS-Wytyczne: 2593, 2581, 2580, 2592
Przepisy dotycz¹ce zapobiegania wypadkom, w 
szczególności:
- VBG 1 „G³ówne zasady” i
- VBG 4 „Systemy elektryczne i wyposa¿enie”.

Do wprowadzania na rynek, instalacji i obs³ugi 
poza granicami Niemiec odpowiednie przepisy, 
rozporz¹dzenia, normy i przepisy bezpieczeñst-
wa.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prawid³ow¹ 
instalacjê oraz dostarczenie deklaracji zgodności 
zgodnie z europejskimi wytycznymi.
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02

24 A10 A5 ADANE TECHNICZNE:  EMB 8000 WERSJA PODSTAWOWA 
  DO ROZBUDOWY

Podstawowa wersja do rozbudowy, zmontowana fabrycznie, konfi guracja i rozbudowa po stronie Klienta 5 A
Numer produktu: 680305-9501
Napiêcie zasilaj¹ce:  230 V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
Max. pobór mocy:   322 W
Napiêcie wyjściowe:  24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
Max. obci¹¿enie pr¹dowe: 5 A
Obudowa: (jasny szary)  natynkowa, stalowa, RAL 7035 
Wymiary (WxHxD):   400 x 500 x 200 mm

Zakres dostawy:
Strefy oddymiania:   1
Grupy wentylacji:   1
Modu³y:      PM, CM, DM
Wymagane akumulatory: max. 2x 12 V / 12 Ah 

Opcje rozbudowy:
Modu³y:      8 wolnych miejsc
Szyna monta¿owa 35 mm: 300 mm do monta¿u terminali etc. 

Numer produktu: 680305-9601
Napiêcie zasilaj¹ce:  230 V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
Max. pobór mocy:   322 W
Napiêcie wyjściowe:  24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
Max. obci¹¿enie pr¹dowe: 5 A
Obudowa: (jasny szary)  natynkowa, stalowa, RAL 7035
Wymiary (WxHxD):   600 x 600 x 250 mm

Zakres dostawy:
Strefy oddymiania:   1
Grupy wentylacji:   1
Modu³y:      PM, CM, DM
Wymagane akumulatory: max. 2x 12 V / 12 Ah 

Opcje rozbudowy:
Modu³y:      19 wolnych miejsc
Szyna monta¿owa 35 mm: 500 mm do monta¿u terminali etc. 

Podstawowa wersja do rozbudowy, zmontowana fabrycznie, konfi guracja i rozbudowa po stronie Klienta 10 A
Numer produktu: 680310-9501
Napiêcie zasilaj¹ce:  230 V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
Max. pobór mocy:   506 W
Napiêcie wyjściowe:  24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
Max. obci¹¿enie pr¹dowe: 10 A
Obudowa: (jasny szary)  natynkowa, stalowa, RAL 7035
Wymiary (WxHxD):   400 x 500 x 200 mm

Zakres dostawy:
Strefy oddymiania:   1
Grupy wentylacji:   1
Modu³y:      PM, CM, DM
Wymagane akumulatory: max. 2x 12 V / 12 Ah 

Opcje rozbudowy:
Modu³y:      7 wolnych miejsc
Szyna monta¿owa 35 mm: 300 mm do monta¿u terminali etc. 

Numer produktu: 680310-9601
Napiêcie zasilaj¹ce:  230 V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
Max. pobór mocy:   506 W
Napiêcie wyjściowe:  24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
Max. obci¹¿enie pr¹dowe: 10 A
Obudowa: (jasny szary)  natynkowa, stalowa, RAL 7035
Wymiary (WxHxD):   600 x 600 x 250 mm

Zakres dostawy:
Strefy oddymiania:   1
Grupy wentylacji:   1
Modu³y:      PM, CM, DM
Wymagane akumulatory: max. 2x 12 V / 38 Ah 

Opcje rozbudowy:
Modu³y:      19 wolnych miejsc
Szyna monta¿owa 35 mm: 500 mm do monta¿u terminali etc. 

Podstawowa wersja do rozbudowy, zmontowana fabrycznie, konfi guracja i rozbudowa po stronie Klienta 24 A
Numer produktu: 680324-9501
Napiêcie zasilaj¹ce:  230 V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
Max. pobór mocy:   805 W
Napiêcie wyjściowe:  24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
Max. obci¹¿enie pr¹dowe: 24 A
Obudowa: (jasny szary)  natynkowa, stalowa, RAL 7035
Wymiary (WxHxD):   600 x 600 x 250 mm

Zakres dostawy:
Strefy oddymiania:   1
Grupy wentylacji:   1
Modu³y:      PM, CM, DM
Wymagane akumulatory: max. 2x 12 V / 38 Ah 

Opcje rozbudowy:
Modu³y:      19 wolnych miejsc
Szyna monta¿owa 35 mm: 500 mm do monta¿u terminali etc. 

Numer produktu: 680324-9601
Napiêcie zasilaj¹ce:  230 V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
Max. pobór mocy:   805 W
Napiêcie wyjściowe:  24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
Max. obci¹¿enie pr¹dowe: 24 A
Obudowa: (jasny szary)  natynkowa, stalowa, RAL 7035
Wymiary (WxHxD):   600 x 800 x 250 mm

Zakres dostawy:
Strefy oddymiania:   1
Grupy wentylacji:   1
Modu³y:      PM, CM, DM
Wymagane akumulatory: max. 2x 12 V / 38 Ah 

Opcje rozbudowy:
Modu³y:      19 wolnych miejsc
Szyna monta¿owa 35 mm: 1000 mm do monta¿u terminali etc. 

Podstawowa wersja do rozbudowy, zmontowana fabrycznie, konfi guracja i rozbudowa po stronie Klienta 24 A
Numer produktu: 680324-9502
Napiêcie zasilaj¹ce:  230 V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
Max. pobór mocy:   805 W
Napiêcie wyjściowe:  24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
Max. obci¹¿enie pr¹dowe: 24 A
Obudowa: (jasny szary)  natynkowa, stalowa, RAL 7035
Wymiary (WxHxD):   600 x 600 x 250 mm

Zakres dostawy:
Strefy oddymiania:   1
Grupy wentylacji:   1
Modu³y:      PM, CM, DMX
Wymagane akumulatory: max. 2x 12 V / 38 Ah 

Opcje rozbudowy:
Modu³y:      18 wolnych miejsc
Szyna monta¿owa 35 mm: 500 mm do monta¿u terminali etc. 

Numer produktu: 680324-9602
Napiêcie zasilaj¹ce:  230 V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
Max. pobór mocy:   805 W
Napiêcie wyjściowe:  24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
Max. obci¹¿enie pr¹dowe: 24 A
Obudowa: (jasny szary)  natynkowa, stalowa, RAL 7035
Wymiary (WxHxD):   600 x 800 x 250 mm

Zakres dostawy:
Strefy oddymiania:   1
Grupy wentylacji:   1
Modu³y:      PM, CM, DMX
Wymagane akumulatory: max. 2x 12 V / 38 Ah 

Opcje rozbudowy:
Modu³y:      18 wolnych miejsc
Szyna monta¿owa 35 mm: 1000 mm do monta¿u terminali etc. 
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DANE TECHNICZNE: 48 A / 72 A

72 A48 A

02

DANE TECHNICZNE:  EMB 8000 WERSJA PODSTAWOWA 
  DO ROZBUDOWY

Podstawowa wersja do rozbudowy, zmontowana fabrycznie, konfi guracja i rozbudowa po stronie Klienta

Podstawowa wersja do rozbudowy, zmontowana fabrycznie, konfi guracja i rozbudowa po stronie Klienta

Podstawowa wersja do rozbudowy, zmontowana fabrycznie, konfi guracja i rozbudowa po stronie Klienta

Podstawowa wersja do rozbudowy, zmontowana fabrycznie, konfi guracja i rozbudowa po stronie Klienta

48 A

48 A

72 A

72 A

Numer produktu: 680348-9501
Napiêcie zasilaj¹ce:  230 V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
Max. pobór mocy:   1610 W
Napiêcie wyjściowe:  24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
Max. obci¹¿enie pr¹dowe: 48 A
Obudowa: (jasny szary)  natynkowa, stalowa, RAL 7035
Wymiary (WxHxD):   600 x 600 x 250 mm

Zakres dostawy:
Strefy oddymiania:   1
Grupy wentylacji:   1
Modu³y:      PM, PME, CM, DM
Wymagane akumulatory: max. 2x 12 V / 38 Ah 

Opcje rozbudowy:
Modu³y:      9 wolnych miejsc
Szyna monta¿owa 35 mm: 500 mm do monta¿u terminali etc. 

Numer produktu: 680348-9502
Napiêcie zasilaj¹ce:  230 V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
Max. pobór mocy:   1610 W
Napiêcie wyjściowe:  24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
Max. obci¹¿enie pr¹dowe: 48 A
Obudowa: (jasny szary)  natynkowa, stalowa, RAL 7035
Wymiary (WxHxD):   600 x 600 x 250 mm

Zakres dostawy:
Strefy oddymiania:   1
Grupy wentylacji:   1
Modu³y:      PM, PME, CM, DMX
Wymagane akumulatory: max. 2x 12 V / 38 Ah 

Opcje rozbudowy:
Modu³y:      8 wolnych miejsc
Szyna monta¿owa 35 mm: 500 mm do monta¿u terminali etc. 

Numer produktu: 680372-9501
Napiêcie zasilaj¹ce:  230 V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
Max. pobór mocy:   2415 W
Napiêcie wyjściowe:  24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
Max. obci¹¿enie pr¹dowe: 72 A
Obudowa: (jasny szary)  natynkowa, stalowa, RAL 7035
Wymiary (WxHxD):   600 x 800 x 250 mm

Zakres dostawy:
Strefy oddymiania:   1
Grupy wentylacji:   1
Modu³y:      PM, 2xPME, CM, DM
Wymagane akumulatory: max. 2x 12 V / 38 Ah 

Opcje rozbudowy:
Modu³y:      15 wolnych miejsc
Szyna monta¿owa 35 mm: 500 mm do monta¿u terminali etc. 

Numer produktu: 680372-9502
Napiêcie zasilaj¹ce:  230 V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
Max. pobór mocy:   2415 W
Napiêcie wyjściowe:  24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
Max. obci¹¿enie pr¹dowe: 72 A
Obudowa: (jasny szary)  natynkowa, stalowa, RAL 7035
Wymiary (WxHxD):   600 x 800 x 250 mm

Zakres dostawy:
Strefy oddymiania:   1
Grupy wentylacji:   1
Modu³y:      PM, 2xPME, CM, DMX
Wymagane akumulatory: max. 2x 12 V / 38 Ah 

Opcje rozbudowy:
Modu³y:      14 wolnych miejsc
Szyna monta¿owa 35 mm: 500 mm do monta¿u terminali etc. 

Numer produktu: 680348-9601
Napiêcie zasilaj¹ce:  230 V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
Max. pobór mocy:   1610 W
Napiêcie wyjściowe:  24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
Max. obci¹¿enie pr¹dowe: 48 A
Obudowa: (jasny szary)  natynkowa, stalowa, RAL 7035
Wymiary (WxHxD):   600 x 800 x 250 mm

Zakres dostawy:
Strefy oddymiania:   1
Grupy wentylacji:   1
Modu³y:      PM, PME, CM, DM
Wymagane akumulatory: max. 2x 12 V / 38 Ah

Opcje rozbudowy:
Modu³y:      17 wolnych miejsc
Szyna monta¿owa 35 mm: 500 mm do monta¿u terminali etc. 

Numer produktu: 680348-9602
Napiêcie zasilaj¹ce:  230 V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
Max. pobór mocy:   1610 W
Napiêcie wyjściowe:  24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
Max. obci¹¿enie pr¹dowe: 48 A
Obudowa: (jasny szary)  natynkowa, stalowa, RAL 7035
Wymiary (WxHxD):   600 x 800 x 250 mm

Zakres dostawy:
Strefy oddymiania:   1
Grupy wentylacji:   1
Modu³y:      PM, PME, CM, DMX
Wymagane akumulatory: max. 2x 12 V / 38 Ah 

Opcje rozbudowy:
Modu³y:      16 wolnych miejsc
Szyna monta¿owa 35 mm: 500 mm do monta¿u terminali etc. 

Numer produktu: 680372-9601
Napiêcie zasilaj¹ce:  230 V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
Max. pobór mocy:   2415 W
Napiêcie wyjściowe:  24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
Max. obci¹¿enie pr¹dowe: 72 A
Obudowa: (jasny szary)  natynkowa, stalowa, RAL 7035
Wymiary (WxHxD):   800 x 800 x 250 mm

Zakres dostawy:
Strefy oddymiania:   1
Grupy wentylacji:   1
Modu³y:      PM, 2xPME, CM, DM
Wymagane akumulatory: max. 2x 12 V / 38 Ah

Opcje rozbudowy:
Modu³y:      15 wolnych miejsc
Szyna monta¿owa 35 mm: 1400 mm do monta¿u terminali etc. 

Numer produktu: 680372-9602
Napiêcie zasilaj¹ce:  230 V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
Max. pobór mocy:   2415 W
Napiêcie wyjściowe:  24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
Max. obci¹¿enie pr¹dowe: 72 A
Obudowa: (jasny szary)  natynkowa, stalowa, RAL 7035
Wymiary (WxHxD):   800 x 800 x 250 mm

Zakres dostawy:
Strefy oddymiania:   1
Grupy wentylacji:   1
Modu³y:      PM, 2xPME, CM, DMX
Wymagane akumulatory: max. 2x 12 V / 38 Ah 

Opcje rozbudowy:
Modu³y:      21 wolnych miejsc
Szyna monta¿owa 35 mm: 1400 mm do monta¿u terminali etc. 
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DANE TECHNICZNE: EMB 8000 MODU£Y 

DANE TECHNICZNE: EMB 8000 MODU£Y

02

DM - Drive Module (modu³ napêdów)

IDM - Intelligent-Drive Module (inteligentny modu³ napêdów)

10 A

10 A

Napiêcie zasilaj¹ce: 24 V DC
Pobór pr¹du: 5,3 mA
Obudowa (WxHxD): 100 x 120 x 22,5 mm, ABS, czarny

Wejścia:  przycisk wentylacji (max. 10 Szt.), sygna³ zwrotny OTWARTE / ZAMKNIÊTE
Wyjścia: linia napêdów  (generatory gazowe / zamki magnetyczne)
Wyświetlacz: zasilanie, uszkodzenie, alarm,  kierunek dzia³ania napêdów OTWARTE / ZAMKNIÊTE 
Elementy kontrolne: przycisk: OTWARTE / ZAMKNIÊTE
Po³¹czenia:  zaciski 1 mm² (sztywne),  napêdy: 2,5 mm² 
  p³askie zaciski 6,3 mm: zasilanie, gniazdo i wtyczka z przewodem do wewnêtrznej magistrali BUS

Napiêcie zasilaj¹ce: 24 V DC
Pobór pr¹du: 6 mA
Obudowa (WxHxD): 100 x 120 x 22,5 mm, ABS, czarny

Wejścia:  przycisk wentylacji (max.10 Szt.), sygna³ zwrotny OTWARTE / ZAMKNIÊTE, 0-10V wejście analogowe
Wyjścia: linia napêdów  (Aumüller S12 / S3)
Wyświetlacz: zasilanie, uszkodzenie, alarm,  kierunek dzia³ania napêdów OTWARTE / ZAMKNIÊTE 
Elementy kontrolne: przycisk: OTWARTE / ZAMKNIÊTE
Po³¹czenia:  zaciski 1 mm² (sztywne),  napêdy: 2,5 mm², p³askie zaciski 6,3 mm: Szasilanie, gniazdo i wtyczka
  z przewodem do wewnêtrznej magistrali BU 0 – 10 V wejście analogowe.

Numer produktu: 680250-9
Zastosowanie: Fabryczny modu³ do instalacji w
EMB 8000, do sterowania napêdami, generatorami gazu 
i zamkami magnetycznymi.

Numer produktu: 680257-9
Zastosowanie: Fabryczny modu³ do instalacji w
EMB 8000, do sterowania inteligentnymi napêdami
Aumüller S12 / S3maksymalny pobór pr¹du napêdów
10 A.

Numer produktu: 680250
Zastosowanie: Modu³ do samodzielnej instalacji 
przez Klienta w  EMB 8000, do sterowania napêdami, 
generatorami gazu i zamkami magnetycznymi.

Numer produktu: 680257
Zastosowanie: Modu³ do samodzielnej instalacji
przez Klienta w  EMB 8000, do sterowania inteligentnymi 
napêdami Aumüller S12 / S3 maksymalny pobór pr¹du 
10 A. 

DMX - Drive Module (modu³ napêdów) 20 A

Napiêcie zasilaj¹ce: 24 V DC
Pobór pr¹du: 5,3 mA
Obudowa (WxHxD): 100 x 120 x 45 mm, ABS, czarny

Wejścia:  przycisk wentylacji (max. 10 Szt.), sygna³ zwrotny OTWARTE / ZAMKNIÊTE
Wyjścia: linia napêdów  (generatory gazowe / zamki magnetyczne)
Wyświetlacz: zasilanie, uszkodzenie, alarm,  kierunek dzia³ania napêdów OTWARTE / ZAMKNIÊTE 
Elementy kontrolne: przycisk: OTWARTE / ZAMKNIÊTE
Po³¹czenia:  zaciski 1 mm² (sztywne), p³askie zaciski 6,3 mm: napêdy + zasilanie, gniazdo i wtyczka z 
  przewodem do wewnêtrznej magistrali BUS

Numer produktu: 680255-9
Zastosowanie: Fabryczny modu³ do instalacji w
EMB 8000, do sterowania napêdami, generatorami gazu 
i zamkami magnetycznymi.

Numer produktu: 680255
Zastosowanie: Modu³ do samodzielnej instalacji 
przez Klienta w  EMB 8000, do sterowania napêdami, 
generatorami gazu i zamkami magnetycznymi.

Napiêcie wyjściowe:    24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
Max. obci¹¿enie pr¹dowe:   10 A
Szerokośæ modu³u:          1 ME

Napiêcie wyjściowe:    24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
Max. obci¹¿enie pr¹dowe:    10 A
Szerokośæ modu³u:          1 ME

Wymagany I-COM

Napiêcie wyjściowe:    24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
Max. obci¹¿enie pr¹dowe:     20 A
Szerokośæ modu³u:          2 ME

IM-K - KNX-Module (modu³ KNX)

Numer produktu: 680265-9
Zastosowanie: Fabryczny modu³ do instalacji w
EMB 8000, do komunikacji pomiêdzy central¹  Aumüller 
EMB 8000 i systemem KNX-BUS.

Numer produktu: 680265
Zastosowanie: Modu³ do samodzielnej instalacji pr-
zez Klienta w  EMB 8000, do komunikacji pomiêdzy cen-
tral¹  Aumüller EMB 8000 i systemem KNX-BUS.

Napiêcie zasilaj¹ce: 24 V DC
Pobór pr¹du: 6 mA
Obudowa (WxHxD): 100 x 120 x 22,5 mm, ABS, czarny

Wejścia:  6 analogowych wejśæ KNX, 3x przekaźnik bezpotencja³owy przez KNX   
Wyjścia: KNX-BUS
Wyświetlacz: zasilanie, uszkodzenie, dioda programowania KNX 
Elementy kontrolne: przycisk programowania KNX
Po³¹czenia:  zaciski 1 mm² (sztywne), gniazdo i wtyczka z przewodem do wewnêtrznej magistrali BUS

pr¹d BUS:             9 mA
Szerokośæ modu³u:  1 ME
Dane:          do 16 linii, ka¿da do 16 danych



12
Instrukcja monta¿u i uruchomienia 

Centrala Oddymiania EMB 8000

DANE TECHNICZNE: EMB 8000 MODU£Y 

DANE TECHNICZNE: EMB 8000 MODU£Y 

02

RM6 - Relay Module (modu³ przekaźnikowy)

WM - Weather Module (modu³ pogodowy)

CAN Module (modu³ sieciowy)

Napiêcie zasilaj¹ce:   24 V DC
Pobór pr¹du:   5,3 mA
Obudowa (WxHxD):   100 x 120 x 22,5 mm, ABS, czarny
Modu³y:    1 ME
Wyjścia:   6 bezpotencja³owych przekaźników (programowalne, 42V / 0,5A)
Wyświetlacz:   zasilanie, uszkodzenie
Po³¹czenia:    zaciski 1 mm² (sztywne) 
    gniazdo i wtyczka z przewodem do wewnêtrznej magistrali BUS

Napiêcie zasilaj¹ce:   24 V DC
Napiêcie linii:   24 V DC 
Pobór pr¹du:   13,0 mA
Obudowa (WxHxD):   100 x 120 x 22,5 mm, ABS, czarny
Modu³y:    1 ME
Wejścia:    detektor wiatru i deszczu, detektor kierunku wiatru, sygna³y zewnêtrzne
Wyjścia:   styk bezpotencja³owy (przekaźnik 42V / 0,5A)
Wyświetlacz:   zasilanie, uszkodzenie, wiatr / deszcz
Po³¹czenia:    zaciski 1,5 mm² (sztywne)    

Napiêcie zasilaj¹ce:   24 V DC 24 V DC (+/- 20%)
Zakres temperatur pracy:  -5°C … + 40°C
Obudowa:   brak, wykonanie jako p³ytka
Wymiary (WxHxD):   20 x 32 x 13 mm
Po³¹czenia:   zaciski 6 x 1,0 mm² (sztywne)   

Numer produktu: 680200-9
Zastosowanie: Fabryczny modu³ do instalacji w
EMB 8000, do przekazywania sygna³u przez przekaźniki 
bezpotencja³owe.

Numer produktu: 680180-9
Zastosowanie: Fabryczny modu³ do instalacji w
EMB 8000, do pod³¹czenia czujników  pogodowych.

Numer produktu: 680190-9
Zastosowanie: Fabryczny modu³ do instalacji w
module CM w EMB 8000, do ³¹czenia central EMB 8000 
w sieæ CAN-BUS.

Numer produktu: 680200
Zastosowanie Modu³ do samodzielnej instalacji
przez Klienta w  EMB 8000, do przekazywania sygna³u 
przez przekaźniki bezpotencja³owe.

Numer produktu: 680180
Zastosowanie: Modu³ do samodzielnej instalacji 
przez Klienta w  EMB 8000, do pod³¹czenia czujników  
pogodowych.

Numer produktu: 680190
Zastosowanie: Modu³ do samodzielnej instalacji 
przez Klienta w module CM w EMB 8000, do ³¹czenia 
central EMB 8000 w sieæ CAN-BUS.

SM - Sensor Module (modu³ detektorów dymu i przycisków oddymiania)

Napiêcie zasilaj¹ce:   24 V DC
Napiêcie linii:   24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
Pobór pr¹du:   12,6 mA
Obudowa (WxHxD):   100 x 120 x 22,5 mm, ABS, czarny
Modu³y:    1 ME
Wejścia:    3 linie detektorów, max. 10 elementów / linia
Wyjścia:   1 styk bezpotencja³owy (alarm / uszkodzenie, 42V / 0,5A)
Wyświetlacz:   zasilanie, uszkodzenie, alarm 
Elementy kontrolne:   przycisk: reset
Po³¹czenia:    zaciski 1 mm² (sztywne), gniazdo i wtyczka z przewodem do wewnêtrznej magistrali BUS 

Numer produktu: 680150-9
Zastosowanie: Fabryczny modu³ do instalacji w
EMB 8000, do pod³¹czenia detektorów dymu i przycis-
ków oddymiana.

Numer produktu: 680150
Zastosowanie: Modu³ do samodzielnej instalacji 
przez Klienta w EMB 8000, do pod³¹czenia detektorów 
dymu i przycisków oddymiania.



13
Instrukcja monta¿u i uruchomienia 
Centrala Oddymiania EMB 8000

PRZYGOTOWANIE DO MONTA¯U

Dane techniczne i mo¿liwe obci¹¿enia

Napiêcie zasilaj¹ce, g³ówne: 
Czêstotliwośæ: 
Pobór pr¹du: 
Napiêcie wyjściowe zasilacza:
Napiêcie wyjściowe na napêdy:
 
Têtnienie resztkowe:
Obci¹¿enie napêdami

195…..253 V AC
50….60 Hz
(w zale¿ności od wersji)
26V DC
24V DC nominalnie 
(19,3….28 V DC)
< 1V
na modu³ DM:  max. 10 A
na modu³ DMX:   max. 20 A
na modu³ IDM:    max. 10 A

Zasilanie awaryjne:
Akumulatory (napiêcie ³adowa-
nia jest zale¿ne od temperatury): 
Nominalna pojemnośæ: 
Nominalne natê¿enie pr¹du 
(chwilowe):
zasilacz impulsowy 10A 
zasilacz impulsowy 20A 
Sta³y pobór pr¹du:

nominalnego   
Liczba detektorów dymu na 
liniê: 
Liczba przycisków oddymiania 
na liniê: 
Liczba detektorów dymu na 
centrale oddymiania: 
Liczba przycisków oddymiania 
na centrale oddymiania:
Napiêcie detektorów:  

max. 72 godziny
2 x 12 V

w zale¿ności od wersji

10 A
20 A / 24 A przez 3 min.
ok. 30% obci¹¿enia 

max. 10 szt.

max. 10 szt.

max. 60 szt.

max. 60 szt.

≥ 18,2 V

Warunki środowiskowe (dzia³anie)

Zakres temperatur 
pracy:
Maksymalna 
wilgotnośæ 
wzglêdna:

-5…+40 °C (zgodnie z EN 12101 klasa 1)

75 % (średnia wartośæ w ca³ym okresie 
dzia³ania)
90 % (dla max. 96 godzin))

Dane mechaniczne 

Obudowa 
montowana 
nawierzchniowo:
Stopieñ ochrony:

Wymiary 
obudowy:

Stal malowana w RAL 7035 z 
mechanizmem zamykaj¹cym (3 mm)

IP 40 (testowany)
IP 54 (nietestowany) 
konsole monta¿owe do muru i 
uszczelnienia.
w zale¿ności od wersji

Podstawowe kroki:
1. Zamontowaæ obudowê centrali na ścianie w solidny 
 sposób, zapewniaj¹c dostêp dla obs³ugi serwisowej.
2. Zamontowaæ wszystkie napêdy i elementy kontrolne
 zgodnie z dokumentacj¹ dostarczon¹ z urz¹dzeniami.
3. Wprowadziæ przewody do obudowy centrali przez
 d³awiki. Na ¿yczenie Klienta producent mo¿e przygo-
 towaæ specjalne plany po³¹czeñ.

Po³¹czenie elektryczne
Typ /

produkcja
moc wejściowa przewód zewnêtrzny

EMB 8000 /   10 A
EMB 8000 /   24 A
EMB 8000 /   48 A
EMB 8000 /   72 A
EMB 8000 /   96 A
EMB 8000 /  120 A

 506 W
 805 W
1610 W
2415 W
3220 W
4025 W

1
1
1
1
3
3

DANE TECHNICZNE

Dostêpne zasilanie awaryjne (akumulatory), 
jeśli s¹ sprawdzane w odstêpach czasowych 
powinny zapewniæ otworzenie pod³¹czonych 
napêdów co najmniej dwa razy i zamkniêcie 
co najmniej raz po 72 godzinach od zaniku 
g³ównego zasilania na obiekcie. 

Podczas otwierania w stanie alarmu napê-
dy s¹ aktywowane w odstêpach 2 minut w
czasie 30 minut (zgodnie z VdS 2580). 

!

10 A 24 A 72 A48 A5 A

PRZYGOTOWANIE DO MONTA¯U

OSTRZE¿ENIE

Wa¿ne instrukcje bezpiecznego mon-
ta¿u:
Nale¿y w pe³ni przestrzegaæ instrukcji, 
nieprawid³owy monta¿ mo¿e dopro-
wadziæ do powa¿nych uszkodzeñ i ob-
ra¿eñ.

Przed przyst¹pieniem do monta¿u proszê sprawdziæ kom-
pletnośæ dostawy. Wszystkie reklamacje otrzymane po 
monta¿u nie bêd¹ uwzglêdniane. Nale¿y prowadziæ rejestr 
zdarzeñ da centrali EMB 8000 udostêpniony dla osób upo-
wa¿nionych w dowolnym momencie.

Zakres dostawy 
centrala oddymiania EMB 8000

• Instrukcja monta¿u i uruchomienia 
 (wersja niemiecka i angielska)
• Raport z badania VDE 0113
• Oznakowanie „Oddymianie”
• Naklejki „instrukcja serwisowa”
• Kluczyk 

10 A 24 A 72 A48 A5 A

03
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Maksymalny wewnêtrzny pobór pr¹du dla 
wszystkich central oddymiania

akumulatory
(2 szt.)

7 AH 12 AH 17 AH 24 AH 38 AH

42 mA 120 mA 140 mA 240 mA 350 mA

70 mA 120 mA 200 mA 300 mA

80 mA 170 mA 300 mA

100 mA 300 mA

10 A
24 A
48 A
72 A

Przyk³ad obliczenia

PRZYGOTOWANIE DO MONTA¯U

10 A 24 A 72 A48 A5 A 10 A 24 A 72 A48 A5 A

Z uwagi na wewnêtrzny pobór pr¹du przez 
modu³y ich maksymalna liczba zale¿na jest od 
wersji centrali.
Przy doborze akumulatorów do zasilania 
awaryjnego nale¿y rozwa¿yæ poni¿sze punkty.

Typ akumulatorów oraz modu³ PME musi
byæ skonfi gurowany przy pomocy oprogra-
mowania. 

Wielkośæ obudowy zale¿y od liczby modu³y i 
ich uk³ad, liczby zasilaczy i rozmiaru akumu-
latorów. Nale¿y zwróciæ uwagê równie¿ na 
przewody wewn¹trz centrali, których liczba 
zale¿y od rozmiaru obudowy.

Maksymalna dopuszczalna ilośæ modu³ów 
mo¿e byæ ³atwo określona przy u¿yciu poni¿s-
zej tabeli. Nale¿y zsumowaæ ³¹czne zu¿ycie 
pr¹du przez modu³y. 

U¿ywaæ tylko akumulatorów z atestem VdS!

Ile jest grup wentylacji? 
Modu³ DM przewiduje maksymalne obci¹¿enie 10A (DMX 
max. 20A).

Ile jest stref oddymiania?
Modu³ CM (pierwsza strefa oddymiania) jest wymagany
tylko raz. Ka¿da kolejna strefa oddymiania wymaga
modu³u SM. Maksymalnie 10 detektorów dymu/przycisków 
oddymiania mo¿e byæ pod³¹czonych do jednej linii.

Czy jest wymagana automatyka pogodowa do
wentylacji lub kontrola kierunku wiatru przy
oddymianiu?
Jeśli tak, wymagany jest jeden modu³ pogodowy WM.

Czy wymagane jest sieciowanie kilku central przez 
CAN-BUS?
Jeśli tak, wymagana jest instalacja modu³u CAN. Konfi gu-
racja wymaga licencjonowanego oprogramowania pro-
ducenta. 

!

UWAGA

UWAGA

Suma nie mo¿e przekraczaæ maksymalnej wartości. Jeśli 
suma przekracza dopuszczaln¹ wartośæ nale¿y zmniejszyæ 
liczbê modu³ów lub zastosowaæ wiêksz¹ centralê.

03

Dobór odpowiednich elementów do 
centrali oddymiania
W celu doboru odpowiednich elementów centrali zaleca 
siê wykonanie nastêpuj¹cej analizy:

Jaki jest maksymalny pobór pr¹du napêdów?
Maksymalny pobór pr¹du napêdów decyduje o ilości zasi-
laczy oraz ilości modu³ów PME. Jeden PM lub jeden PME 
zapewnia zasilanie dla maksymalnie 24 A.

Wa¿ne informacje dotycz¹ce wyboru akumulatorów 
do zasilania awaryjnego:
• Maksymalny pobór pr¹du przez napêdy
• Ilośæ i typu modu³ów
• Ilośæ i typu detektorów dymu / przycisków oddymiania 

Jednak¿e ilośæ modu³ów na centralê jest ograniczona przez 
wymogi bezpieczeñstwa określone w normie EN 12101-10 
w odniesieniu do pojemności i zasilania awaryjnego.
W przypadku po¿aru system musi równie¿ niezawodnie 
dzia³aæ podczas awarii zasilania i gwarantowaæ niezawod-
ne oddymianie dróg ewakuacyjnych.
Poniewa¿ modu³y posiadaj¹ wewnêtrzne zu¿ycie pr¹du (z 
wyj¹tkiem PME) ich ilośæ jest zale¿na od wersji centrali od-
dymiania oraz akumulatorów do zasilania awaryjnego.

Obliczanie maksymalnej ilości modu³ów
W celu zagwarantowania du¿ej elastyczności adaptacji w 
zale¿ności od wymagañ projektowych centrala oddymiania 
EMB 8000 zosta³a zaprojektowana, jako modu³owa z funk-
cja wentylacji oraz cyfrowym systemem BUS. Dziêki temu 
strefy oddymiania, strefy wentylacji mo¿na optymalnie 
dostosowaæ do wymagañ przez odpowiednie wykorzysta-
nie modu³ów.

!

USB

INFORMACJE O OSPRZÊCIE I 
WERSJI CENTRALI ODDYMIANIA

Wartości poboru pr¹du przez modu³y 
z akumulatorami  24V

Modu³   
Modu³
Modu³
Modu³
Modu³

Modu³
Modu³
Modu³
Modu³
Modu³
Modu³

PM 
PME 
CM
SM
IM-K

IDM
DM
DMX 
WM
RM6
CAN

16,1 mA
0,0 mA

20,6 mA
12,6 mA
6,0 mA

=
=
=
=
=

Wartości poboru pr¹du 
elementów zewnêtrznych

Przycisk oddymiania 
Przycisk oddymiania dodatkowy 
Detektor dymu
Detektor wiatru 

HSE 
HSE-N 
ORM
WRG

1,2 mA
0,0 mA
0,1 mA
7,1 mA

=
=
=
=

6,0 mA
5,3 mA
5,3 mA

13,0 mA
5,3 mA
6,0 mA

Ca³kowity pobór pr¹du przez modu³y 
wynosi 107,4 mA. Odpowiedni¹ wersjê 
centrali nale¿y dobraæ z tabeli powy¿ej. 

£¹czne zapotrzebowanie na pr¹d przez napêdy wynosi 
60A (4 x DM i 1 x DMX). Odpowiedni¹ central¹ w tym 
przypadku jest EMB 8000 / 72 A z akumulatorami 2 x 
38 Ah. Centrala EMB 800 / 72 A z akumulatorami 2 x 24 
Ah jest za ma³a z uwagi na wewnêtrzne zu¿ycie pr¹du 
przekraczaj¹ce 100 mA.

=
=
=
=
=
=
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Wymagana ilośæ miejsca na modu³y
W zale¿ności od wymaganej liczby modu³ów mo¿na ³atwo 
skalkulowaæ wymagan¹ ilośæ miejsca do monta¿u modu³ów 
na szynie:

Wymagana ilośæ miejsca na modu³y
Power Module 
(modu³ zasilaj¹cy) 
Power Module Extension
(modu³ rozszerzaj¹cy zasilanie) 
Drive Module
(modu³ napedów)

Control Module
(modu³ kontrolny (pierwszy)

Sensor Module
(modu³ kontrolny)

Drive Module
(modu³ napêdów)

Relay Module
(modu³ przekaźnikowy)

KNX Module
(modu³ KNX)

Weather Module
(modu³ pogodowy)

W tym przypadku nie uwzglêdniono miejsca na zasilacz
Jeden zasilacz 10 A jest montowany na tej samej standar-
dowej szynie, co modu³y o d³ugości ok. 85 mm. Zasilacze
24 A montowane s¹ osobno wewn¹trz obudowy.

Które modu³y s¹ wymagane?
Modu³owa budowa EMB 8000 ³¹czy dwie wa¿ne cechy:
1.)  Modu³y maja szerokie zastosowanie, które pozwalaj¹ 
  na ich wykorzystanie do specjalnych zastosowañ.
  Specjalne funkcje modu³ów mog¹ byæ ustawiane przy
  pomocy oprogramowania.
2.  Modu³y s¹ ³atwe do zamontowania na szynie w centrali. 
  Po po³¹czeniu system natychmiast rozpoznaje modu³y 
  przez po³¹czenie BUS i integruje je automatycznie z 
  ca³ości¹ systemu. Niew³aściwe po³¹czenie jest sygnali-
  zowane przez szybkie miganie diody lub wskazanie
  uszkodzenia.

G³ówne funkcje modu³ów:
• Modu³ zasilaj¹cy PM dostarcza – w zale¿ności od wersji 
 zasilacza - 5 A , 10 A lub 24 A.
• Jeden modu³ rozszerzaj¹cy zasilanie PME dostarcza
 dodatkowo 24 A.
• Modu³ kontrolny (pierwszy) CM lub SM posiada
 mo¿liwośæ pod³¹czenia trzech linii detektorów dymu,
 przycisków oddymiania lub sygna³u zewnêtrznego z
 maksymalna ilości¹ elementów na linii 10 sztuk i
 mo¿liwośæ pod³¹czenia linii przycisków wentylacji.

• Modu³ napêdów DM posiada mo¿liwośæ pod³¹czenia
 jednej linii napêdów do max. 10 A (DMX max. 20A),
 wyzwolenie generatorów gazu lub trzymaczy magne-
 tycznych jest mo¿liwe w stosownych przypadkach przez
 konfi guracjê oprogramowania. Pod³¹czenie przycisków 
 wentylacji i wyświetlacz.
• Modu³ pogodowy WM do pod³¹czenia detektorów
 wiatru, deszczu i kierunku wiatru. Modu³ jest wymagany
 tylko raz (zwykle). 

Podczas przypisywania modu³ów np. modu³y 
napêdów DM do strefy oddymiania, cyfrowe 
przypisanie modu³u odbywa siê przez nada-
nie mu adresu ID. Jeśli potrzebne jest dodanie 
nowego modu³u do systemu, nowe cyfrowe 
przypisanie modu³u odbywa siê bez wykor-
zystania oprogramowania. Nale¿y przycisn¹æ 
przycisk reset na module kontrolnym CM na 
min. 20 sekund. Wszystkie wcześniejsze usta-
wienia zostaj¹ wykasowane.

Ró¿nica pomiêdzy modu³em CM i modu³em 
SM jest taka, ¿e modu³ CM musi byæ zainsta-
lowany tylko raz w pierwszej strefi e oddymia-
nia. Dodatkowo modu³ CM posiada port USB 
oraz przyciski wentylacji obs³uguj¹ce wszy-
stkie grupy wentylacji (kompleksowe zamy-
kanie).

USB

USB

48 A24 A10 A5 A

Liczba wolnych miejsc modu³owych ME
„patrz rozdzia³: EMB 8000 PODSTAWOWA WERSJA 
DO ROZBUDOWY”.

UWAGA

72 A

03

PM
 
PME 

DMX

CM

SM

DM / IDM

RM6

IM-K

WM

ok. 23 mm
1 ME =

ok. 46 mm
2 ME =

ok
. 1

00
 m

m

ok
. 1

00
 m

m
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Cyfrowe przyporz¹dkowanie przez ID (adres) 
ma znaczenie dla prawid³owego funkcjono-
wania systemu.

PRZYGOTOWANIE DO MONTA¯U

10 A 24 A 48 A5 A 72 A

KOLEJNOŚÆ MONTA¯U MODU£ÓW NA SZYNIE

Po³¹czenia modu³ów
Przy pod³¹czeniu modu³ów nale¿y rozró¿niæ trzy rodzaje 
po³¹czeñ:

Po³¹czenie do g³ównego zasilania
• Power Module PM,
• Power Modul Extension PME,
• Drive Module DM / DMX / IDM

Wszystkie modu³y pod³¹czone do g³ównego zasilania s¹ 
zabezpieczone bezpiecznikami. Po³¹czenie BUS (taśma) 
wszystkich modu³ów od spodu z wyj¹tkiem Power Module 
Extension PME. Komunikacja pomiêdzy PME i PM odbywa 
siê przez taśmê po³¹czona od góry modu³ów.
W przypadku rozmieszczenia modu³ów na ró¿nych szynach 
wymagany jest specjalny przewód BUS (d³uga taśma), który 
³¹czy modu³y zainstalowane na ró¿nych szynach.
Po³¹czenie elementów zewnêtrznych (detektory, przyciski, 
napêdy etc.) wykonywane jest przez wyci¹gane zaciski na 
górze modu³u.

03

Kolejnośæ monta¿u modu³ów na szynie
Modu³y s¹ montowane na standardowej szynie jeden obok 
drugiego.

Nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ nastêpuj¹cego 
uk³adu modu³ów:
• Power Module PM and Power Module Extension PME
 musz¹ byæ zamontowane maksymalnie z lewej strony,
 jako pierwsze elementy na szynie. Power Module
 Extension PME jest zawsze montowany po lewej stronie
 Power Module PM.
• Po prawej stronie Power Module PM instalowany jest 
 Control Module CM (po którym montowany jest
 Drive Module DM lub DMX lub IDM).

USB

Kolejnośæ modu³ów na szynie

IDM IDM IDM

Minimum: Z jednym 
Power Module Extension PME:

Z dwoma 
Power Module Extension PME:

Kolejnośæ modu³ów na szynie – podzia³ na strefy oddymiania

Strefa 
oddymiania 1

CM SM SMDM (X)
IDM

DM (X)
IDM

DM (X)
IDM

DM (X)
IDM

DM (X)
IDM

DM (X)
IDM

WM

Strefa 
oddymiania 2

Strefa 
oddymiania x

Wszystkie inne podzia³y 
modu³ów zale¿¹ od zasto-
sowania. Dla jasności mo¿e 
byæ podzielone na strefy 
oddymiania (Control Mo-
dule CM, a nastêpnie Sen-
sor Module SM)
z wymagan¹ liczb¹ grup 
wentylacji (= Drive Modules 
DM / DMX / IDM).
Jeśli wykorzystywany jest 
Weather Module WM na-
le¿y zainstalowaæ go na 
koñcu.



17
Instrukcja monta¿u i uruchomienia 
Centrala Oddymiania EMB 8000

MONTA¿ KROK 1: 
POD£¥CZENIE G£ÓWNEGO ZASILANIA

04

MONTA¿ KROK 1:
POD£¥CZENIE G£ÓWNEGO ZASILANIA

Pod³¹czaæ tylko przy od³¹czonym zasilaniu 
g³ównym! Od³¹czyæ zasilanie i zabezpieczyæ 
przed pod³¹czeniem! Od³¹czyæ akumulatory! !

Maksymalny pobór pr¹du na Drive Module 
DM / DMX / IDM, który mo¿e zostaæ pod³¹cz-
ony do PM lub PME zale¿y od zastosowanego 
zasilacza (5 A, 10 A, 24 A).

np. Zasilacz 10 A z jednym DM z maksymalnym obci¹¿eniem 
10 A. Mo¿liwe jest równie¿ zastosowanie dwóch DM w
przypadku dwóch grup wentylacji z obci¹¿eniem max. 5 A.
np. Zasilacz 24 A z dwom DM z maksymalnym obci¹¿eniem 
ka¿dy 10 A. Mo¿liwe jest równie¿ zastosowanie czterech 
DM, jeśli obci¹¿enie nie przekroczy 10 A na pojedynczy
modu³ DM i 24 A ³¹cznie (analogiczna sytuacja przy
wykorzystaniu modu³u DMX).

Nale¿y wykonaæ po³¹czenia wewnêtrzne, pod³¹czenie 
akumulatorów i zasilanie wewnêtrzne, które nie zosta³y 
pod³¹czone w fabryce. Zasilanie Power Module PM i jeśli 
wymagane PME. Nale¿y zainstalowaæ w obudowie akumu-
latory i je pod³¹czyæ. Wszystkie Drive Module DM / DMX / 
IDM musz¹ zostaæ pod³¹czone do zasilania. Wszystkie inne 
modu³y nie wymagaj¹ pod³¹czenia do g³ównego zasilania.

Pod³¹czenie g³ównego zasilania:
Power Module PM z dwoma Power Modul Extension PME z trzema zasilaczami

wskaźnik zasilania  (GN)

wskaźnik zasilania  (GN)

wskaźnik zasilania  (GN)

wskaźnik zasilania  (GN)

wskaźnik zasilania  (GN)

wskaźnik zasilania  (GN)

wskaźnik status (GN)

wskaźnik status 
(GN)

wskaźnik status 
(GN)

wskaźnik uszkodzenie (YE)

wskaźnik uszkodzenie (YE)

wskaźnik uszkodzenie (YE)

wskaźnik 
uszkodzenie (YE)

wskaźnik alarm (RD)

wskaźnik alarm (RD)

wskaźnik alarm (RD)

wskaźnik otwieranie (RD)

wskaźnik otwieranie (RD)

wskaźnik zamykanie (GN)

wskaźnik zamykanie (GN)

przyciski

przyciski

przyciski

otwieranie

otwieranie

otwieranie

BezpiecznikBezpiecznik

Bezpiecznik

BezpiecznikBezpiecznik

Bezpiecznik

zamykanie

zamykanie

zamykanie

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

do 
nastêpnego

DM(X)

do 
nastêpnego

DM(X)

do 
nastêpnego

DM(X)

Uwaga na max. dopuszczalny 
pobór pr¹du!

Uwaga na max. dopuszczalny 
pobór pr¹du!

Uwaga na max. dopuszczalny 
pobór pr¹du!

Uwaga na prawid³owe 
po³¹czenia!

Uwaga na prawid³owe 
po³¹czenia!

Uwaga na prawid³owe 
po³¹czenia!

akumu-
lator  1

akumu-
lator  2

12V 12V

Zasilacz

Zasilacz

Zasilacz

BU

BU

BU

RD

RD

RD

RD

RD

RD

RD

RD

RDRD

RD

RD

RD

RD

RD

RD

10 A lub 24 A

z 24 A

z 10 A

RD

RD

RD

RD

RD

RD

RD

RD

RD

RD

BUS do
CM

RD

BU

BU

BUBU

BU

BU

BU

BU

BU

BU
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BU
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BU

BU

BU

BU

BU

BU

Typ akumulatorów i Power Module Extension PME musi byæ skonfi gurowany 
przez oprogramowanie. U¿ywaæ tylko akumulatorów z dopuszczeniem VdS! 

USB

72 A

BK czarny

BN br¹zowy
BU  niebieski
GN zielony
OG pomarañczowy

RD czerwony

YE ¿ó³ty

Drive Module
DM 

 DMX

Drive Module
DM

 DMX

Drive Module
DM

 DMX

Power 
Module PM

Power 
Module

Extension
PME

1

Power 
Module

Extension
PME

2

wskaźnik otwieranie (RD)
wskaźnik zamykanie (GN)

Zwróciæ uwagê 
na polaryzacjê!
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d 
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zó

d 
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MONTA¿ KROK 1:
POD£¥CZENIE G£ÓWNEGO ZASILANIA

Pod³¹czenie g³ównego zasilania:
Power Module PM z jednym zasilaczem 10 A lub 24 A

Pod³¹czenie g³ównego zasilania:
Power Module PM z jednym Power Module Extension PME i dwoma zasilaczami

24 A10 A

04

BK czarny

BN br¹zowy
BU  niebieski
GN zielony
OG pomarañczowy

RD czerwony

YE ¿ó³ty

BK czarny
BN br¹zowy
BU  niebieski
GN zielony
OG pomarañczowy

RD czerwony
YE ¿ó³ty

BUS do
CM

wskaźnik zasilania  (GN)wskaźnik zasilania  (GN)
wskaźnik status (GN) wskaźnik uszkodzenie (YE)
wskaźnik uszkodzenie 
(YE)

wskaźnik alarm (RD)

wskaźnik otwieranie (RD)
wskaźnik zamykanie (GN)

przyciski
otwieranie

BezpiecznikBezpiecznik

zamykanie

BUS

BUS

do 
nastêpnego

DM(X)

Uwaga na max. dopuszczalny 
pobór pr¹du!

Uwaga na prawid³owe 
po³¹czenia!

Zasilacz

BU

RD

RD

RD

RD

10 A lub 24 A

z 24 A

z 10 A

RD

RD

RD

BU

BU

BU
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BU

BU

BU

BUS do
CM

wskaźnik zasilania  (GN)

wskaźnik zasilania  (GN)

wskaźnik zasilania  (GN)

wskaźnik zasilania  (GN)

wskaźnik status (GN)

wskaźnik status (GN)

wskaźnik uszkodzenie (YE)

wskaźnik uszkodzenie (YE)
wskaźnik 
uszkodzenie (YE)

wskaźnik alarm (RD)

wskaźnik alarm (RD)

wskaźnik otwieranie (RD)

wskaźnik otwieranie (RD)

wskaźnik zamykanie (GN)

wskaźnik zamykanie (GN)

przyciski

przyciski

otwieranie

otwieranie

Bezpiecznik

Bezpiecznik

Bezpiecznik

Bezpiecznik

zamykanie

zamykanie

BUS

BUS

BUS

BUS

do 
nastêpnego

DM(X)

do 
nastêpnego

DM(X)

Uwaga na max. dopuszczalny 
pobór pr¹du!

Uwaga na max. dopuszczalny 
pobór pr¹du!

Uwaga na prawid³owe 
po³¹czenia!

Uwaga na prawid³owe 
po³¹czenia!

Zwróciæ uwagê 
na polaryzacjê!

Zasilacz

Zasilacz

BU
BU

BU

BU RD

RD

RD

RD

RD

RD

RD

RD

RD

RD

RD

RD

RD

RD

10 A lub 24 A

z 24 A

z 10 A

RD

RD
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BU

BU

BU

BU

BU

BU

BU

BU

za
si

la
ni

e
za

si
la

ni
e

za
si

la
ni

e
za

si
la

ni
e

ak
um

ul
at

or
y

ak
um

ul
at

or
y

ak
um

ul
at

or
y

ak
um

ul
at

or
y

D
riv

e 
M

od
ul

e 
D

M
D

riv
e 

M
od

ul
e 

D
M

D
riv

e 
M

od
ul

e 
D

M
D

riv
e 

M
od

ul
e 

D
M

BU

BU

BU

BU

BU
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48 A

Drive Module
DM / DMX

Drive Module
DM / DMX

Drive Module
DM / DMX

Power 
Module

PM

Power Module
PM

Power 
Module

Extension
PME

akumu-
lator  1

akumu-
lator  2

12V 12V

akumu-
lator  1

akumu-
lator  2

12V 12V

Zwróciæ uwagê 
na polaryzacjê!
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Po³¹czenie modu³ów taśma BUS na spodzie

Po³¹czenie modu³ów taśma BUS na górze PME – PME – PM 

Po³¹czenia wykorzystuj¹ cyfrow¹ magistrale BUS, modu³y 
³¹czone s¹ miêdzy sob¹ za pomoc¹ taśmy od spodu nieza-
le¿nie od ich funkcji. Wyj¹tkiem jest modu³ PME, który jest 
³¹czony z modu³em PM w¹sk¹ taśm¹ na górze.

10 A 24 A 72 A48 A5 AMONTA¿ KROK 2: 
PO£¥CZENIE MODU£ÓW TAŚM¥ BUS

MONTA¿ KROK 2:
PO£¥CZENIE MODU£ÓW TAŚM¥ BUS

04

PME

PME

PME

PME

PM

PM

CM

CM

DM(X)

DM(X)

etc.

etc.

etc.

Po PM zawsze nastêpny CM

Wszystkie pozosta³e 
po³¹czenia na spodzie

z 1 x PME

z 2 x PME

Po³¹czenie modu³ów od PM na spodzie (do prawej):

Po³¹czenie modu³ów na górze tylko PM z PME 1 (i PME 2 ):

Brak po³¹czenia z PM do PME 1 (i PME 2) 
na spodzie 
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MONTA¿ KROK 3:
INSTALACJA MODU£U CAN

Po³¹czenie modu³u CAN z Control Module CM

Monta¿ zworek w module CAN Control Module z po³¹czonym modu³em CAN

W celu zainstalowania modu³u CAN w Cont-
rol Module CM, tymczasowo od³¹czyæ wszyst-
kie po³¹czenia Control Module i zdj¹æ Control 
Module z szyny. Jeśli modu³ CAN musi zostaæ 
usuniêty nacisn¹æ modu³ CAN lekko poci¹gaj¹c 
w górê i wyci¹gaj¹c.

Jeśli wymagany jest przewód o odporności 
ogniowej nale¿y zastosowaæ odpowiedni do 
sieci BUS.
Maksymalnie w sieci CAN-BUS mo¿na po³¹c-
zyæ 30 central.

W celu usuniêcia modu³u 
CAN z Control Module CM 
nacisn¹æ modu³ CAN lekko 
poci¹gaj¹c w górê i wyci¹-
gaj¹c 

System wymaga konfi guracji przez opro-
gramowanie.

Modu³ CAN w wiêkszej ilości central

Modu³ CAN s³u¿y do po³¹czenia kilku central przez CAN 
BUS. Modu³ CAN jest wymagany w ka¿dej centrali po³¹c-
zonej z CAN BUS.

10 A 24 A 72 A48 A5 AMONTA¿ KROK 3: 
INSTALACJA MODU£U CAN

04

USB

!

!

PM DM(X)CM

Wsun¹æ od spodu modu³ CAN 
pionowo do Control Module CM.

Modu³ 
CAN 

Modu³ 
CAN

pocz¹tek 
BUS

Modu³ 
CAN

Modu³ 
CAN

koniec 
BUS

Pierwsza centrala
 ze zwork¹

Pocz¹tek sieci
CAN-BUS

CAN-BUS

CAN-BUS CAN-BUS

Koniec  sieci
CAN-BUS

Pod³¹czenie 
wewnêtrzne BUS

Pod³¹czenie 
wewnêtrzne BUS

Modu³ CAN 
bez pod³¹czenia

Pozycja zworki

Pośrednia centrala 
bez zworki

Ostatnia centrala
 ze zwork¹

b
ez

 z
w

o
rk

i

ze
 z

w
o

rk
i

ze
 z

w
o

rk
i

Modu³ CAN musi byæ zainstalowany w Control Module 
CM od spodu. Problemy z sieci¹ CAN BUS s¹ sygnalizo-
wane przez uszkodzenie modu³u Control Module. 

• Upewniæ siê, ¿e ekranowanie jest pod-
 ³¹czone w sposób niesymetryczny z meta-
 low¹ obudow¹

• W ¿adnym wypadku uziemienie z jednej central nie
 mo¿e byæ po³¹czone z uziemienie z innej centrali
• Sprawdziæ topologiê BUS
• Nie mo¿e byæ rozga³êzieñ sieci!

Po³¹czenie modu³u CAN z Control Module CM

W pierwszej i ostatniej centrali po³¹czonej w sieci CAN 
BUS zworka musi byæ zainstalowana w module CAN. 
Wszystkie centrale pomiêdzy pierwsz¹ i ostatni¹ nie 
mog¹ zawieraæ zworek.

Zalecany typ przewodu:
2 x 2 x 0,8 mm do 500 m
(BUS-..............)
Przewody skrêcone parami.

Uziemiæ ekranu przewodu!

Pierwsza centrala
 ze zwork¹

Pocz¹tek 
sieci

CAN-BUS

Koniec  sieci
CAN-BUS

Pośrednia centrala 
bez zworki

Ostatnia centrala
 ze zwork¹

b
ez
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w
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i
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! Instalacja przewodów musi byæ zgodna z 
obowi¹zuj¹cymi przepisami i wymaganiami.

Pod³¹czenie Power Module PM

Pod³¹czenie IM-K KNX Module (modu³ KNX)

Pod³¹czenie Control Module CM / 
Sensor Module SM (modu³ kontrolny)

10 A 24 A 72 A48 A5 A 
PRZEGL¥D PO£¥CZEN KOMPONENTÓW ZEWNÊTRZNYCH

D³ugośæ linii i przekrój przewodu A do napêdów zale¿¹ 
od typu zastosowanych napêdów i ich ilości. D³ugośæ linii 
i przekrój przewodu mo¿e zostaæ obliczony wykorzystuj¹c 
poni¿sz¹ formu³ê:

Dopuszczalne wartości po³¹czeñ:

 

Przekroje zacisków:
min. 0,14 mm2 / max. 1,5 mm2 
dla A / B / C / D / E / F / G / H / J / L
min. 0,14 mm2 / max. 2,5 mm2 dla K (napêdy)

Wzór do obliczeñ 
wymagany przekrój przewodu zasilaj¹cego napêdy

A    = przekrój linii [mm2]
L   = d³ugośæ linii [m]
I   = pobór pr¹du pod³¹czonych
      napêdów w  [A]
∆U  = spadek napiêcia na linii = 2 V DC

A
I L 2

∆U 56
mm2  =

(total) 
x

x

x(d³ugośæ lini)

(spadek napiêcia)V 

A m

m / (*mm2)

PRZEGL¥D PO£¥CZEN KOMPONENTÓW ZEWNÊTRZNYCH

04

RE

H
H

H
H

E

E

E

E

L
L
L
L
L
L

E

E

E

E

E

E

E
E

D
D
D

C
C

C
C

B
B
B
A
A
A
A
A

Wyjście bezpotencja³owe
np. uszkodzenie

Przycisk 
oddymiania:

przycisk oddymiania

detektor dymu 

detektor dymu 

Wejście przycisku 
przewietrzania 
(w CM przycisk 
nadrzêdny)

Detektor dymu 
lub modu³

Detektor dymu

Wskaźniki:

OTWÓRZ

ALARM / 
OTWIERANIE

praca
uszkodzenie

ZAMKNIJ

OTWÓRZ
ZAMKNIJ

24
 V

 D
C

24 V DC

wyjście
(zasilanie 

akumulatorowe)

wyjście 
(bez zasilania 

akumulatorowego)

Urz¹dzenia pod³¹czone pod wyjście z zasilaniem awary-
jnym musz¹ zostaæ wziête pod uwagê przy dobieraniu 
pojemności akumulatorów.

24 V DC

24
 V

 D
C
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er
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o
d

u
le
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M

C
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n
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o
l M
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u
le

 C
M

 /
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o
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u
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M

A =  Wyświetlacz, max. 0,1 A 
   d³ugośæ przewodu: max. 400 m

B =   równoleg³e pod³¹czenie max. 10 przycisków oddymiania
   d³ugośæ przewodu: max. 400 m

C =   równoleg³e pod³¹czenie max. 10 detektorów dymu
   d³ugośæ przewodu: max. 400 m

D =  równoleg³e pod³¹czenie max. 10 przycisków wentylacji 
   d³ugośæ przewodu: max. 400 m

E =   styk bezpotencja³owy, 
   max. 42 V, 0,5 A

F =   czujniki, 24 V DC , 0,5 A
   d³ugośæ przewodu: max. 400 m

G =  wejścia analogowe, 24 V DC , 4…20mA 
   d³ugośæ przewodu: max. 400 m

H =  inne wejścia / wyjścia, 24 V DC, max. 0,5 A

J =   czujnik deszczu, 
   d³ugośæ przewodu: max. 200 m

K =  Pr¹d i d³ugośæ przewodu zale¿¹ od napêdów

L =   wejścia analogowe czujników
   max. 24 V, 0,5 A

!

COM

Wskaźniki

X3

X2

X1

COM

COM

COM

GND

NO

NO

NO

NO

In 1
In 2
In 3
In 4
In 5
In 6

NC

NC

NC

NC

24 V DC

IM
-K

max. 0,5 A
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PRZEGL¥D PO£¥CZEN KOMPONENTÓW ZEWNÊTRZNYCH

Pod³¹czenie Drive Module DM / DMX 
(modu³ napêdów)

Pod³¹czenie Weather Module 
(modu³ pogodowy)

Pod³¹czenie Intelligent Drive Module IDM 
(inteligentny modu³ napêdów)

Pod³¹czenie Relay Module RM6 
(modu³ przekaźnikowy)

10 A 24 A 72 A48 A5 A

62
62

62
62

62
62

61
61

61
61

61
61

60
60

60
60

60
60

04

COM

COM

K
K
K

H H

K
K
K

H

H H

H

H

HD

D
D

D
D

DA

A
A

A
A

A

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

G

G

G

G

F
F
F
F

F
F

J
J
J
J

Wejście 1

Wejście 1

Wejście analogowe 
0 - 10 V

Wejście 2

Wejście 2

Sygna³ wejściowy:
(dowolny)

Sygna³ wejściowy:
(dowolny)

Wejście analogowe 
(dowolne)
4 ... 20 mA

Sygna³
Wiatr / deszcz

Przycisk:
wentylacja OTWÓRZ
wentylacja ZAMKNIJ Przycisk:

wentylacja OTWÓRZ
wentylacja ZAMKNIJSygna³:

wentylacja OTWÓRZ
wentylacja ZAMKNIJ Sygna³:

wentylacja OTWÓRZ
wentylacja ZAMKNIJ

napêdy
24 V DC
DM    = max. 10 A
DMX  = max. 20 A

IDM = 10 A

DMX = bez zacisków

napêdy
24 V DCModu³ koñca 

linii

W przypadku stosowania czujnika kierunku wiatru, 
czujnika wiatru i czujnika deszczu czujniki musz¹ byæ 
po³¹czone z czujnikiem kierunku wiatru.

Integracja modu³u z magistral¹ BUS.
Umiejscowienie dowolne za modu³em PM / PME / CM.
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*) 
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COM

COM

strona 
wskaźników

COM

X1

X2

X3

X4

X5

X6

COM

COM

COM

COM

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

AN 2

AN 1

czujnik kierunku 
wiatru

czujnik wiatru

czujnik deszczu 24 V
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MONTA¿ KROK 4:
POD£¥CZENIE: POWER MODULE PM / POWER MODUL EXTENSION PME

10 A 24 A 72 A48 A5 AMONTA¿ KROK 4: POD£¥CZENIE

POWER MODULE PM (VdS) / POWER MODUL EXTENSION PME (VdS) 

05

Pod³¹czenie: Power Module PM (VdS)

Pod³¹czenie: Power Module Extension PME (VdS)

wskaźnik zasilania  (GN)

wskaźnik zasilania  (GN)

wskaźnik status (GN)

wskaźnik status (GN)

wskaźnik uszkodzenie (YE)

p
rz

ó
d

 

do 
nastêpnego

DM(X)

do 
nastêpnego

DM(X)

Czujnik temperatury 
do ³adowania 
akumulatorów

W zale¿ności od ilości i rodzaju 
urz¹dzeñ z zasilaniem awaryjnym 
mog¹ byæ wymagane akumulatory 
o wiêkszej pojemności.

wyjście 
(bez zasilania akumulatorowego)

wyjście
(zasilanie akumulatorowe)

Zamontowaæ 
w pobli¿u 

akumulatorów

BU

BU

BUS

Pod³¹czenie 
PME 1

z
PM / PME 1

Pod³¹czenie
PME 2

max. 0,5 A

do CM

akumulatory

akumulatory

zasilanie

zasilanie

RDRD

RD

RD

RD

RD

RD
RD

BU

BU

BU

BU

BU

BU
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D
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D
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M
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D
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• Monitoruje g³ówne zasilanie
• Kontroluje napiêcie ³adowania 
 akumulatorów
• Prze³¹cza na zasilanie awaryjne w 
 przypadku awarii g³ównego zasilania
• £adowanie akumulatorów zale¿ne 
 od temperatury

• Monitoruje g³ówne zasilanie w
 przypadku dwóch lub wiêcej 
 zasilaczy impulsowych
• Prze³¹cza na zasilanie awaryjne w 
 przypadku awarii g³ównego zasilania

BK czarny

BN br¹zowy
BU  niebieski
GN zielony
OG pomarañczowy

RD czerwony

YE ¿ó³ty

BK czarny

BN br¹zowy
BU  niebieski
GN zielony
OG pomarañczowy

RD czerwony

YE ¿ó³ty

p
rz

ó
d
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Instrukcja monta¿u i uruchomienia 

Centrala Oddymiania EMB 8000

MONTA¿ KROK 5:
POD£¥CZENIE: CONTROL MODULE CM

10 A 24 A 72 A48 A5 A

Pod³¹czenie: Control Module CM (VdS)

MONTA¿ KROK 5: 
POD£¥CZENIE: CONTROL MODULE CM (VdS) 

05

RD GN YE RD GN YE

Linia detektorów 1 Linia detektorów 2 Linia detektorów 3

Detektory dymu lub zewnêtrzny 
sygna³ z SAP

Przyciski oddymiania 

RE musi pozostaæ tylko w 
ostatnim przycisku 
oddymiania na linii!

Zainstalowaæ RE w 
ostatnim detektorze 
dymu na linii!

Zainstalowaæ RE w 
niewykorzystywanych 
liniach detektorów!

Nadzorowanie otwierania i 
zamykania wszystkich 

Drive Module DM
(Standard)

d³ugośæ 
przewodu:
max. 400 m
0,5 mm2

d³ugośæ 
przewodu:
max. 400 m
0,5 mm2

Styk sygnalizacyjny bezpotencjałowy 
(standard – uszkodzenie)
max. 42 V, 0,5 A

Wskaźniki 
max. 0,1 A, 24 V DC
max. 400 m

Alarm / Otwieranie 

Praca 

Uszkodzenie

Konfi guracja przez USB
• Konfi guracja
• Uaktualnienia
• Serwis
• Protokó³ 

Wyświetlacz Wyświetlacz

O
TW

A
RT

E
ZA

M
K

N
IÊ

TE

ALARM
OTWARTE

ALARM
OTWARTE

ALARM
OTWARTE

ALARM
OTWARTE

ALARM
ZAMYKANIE

ALARM
ZAMYKANIE

Przyciski Przyciski

Zaciski pod³¹czeniowe:

= nie do kolejnego 
urz¹dzenia steruj¹cego

d³ugośæ 
przewodu:
max. 400 m
0,5 mm2

max. 10 sztuk
400 m

max. pod³¹czenie 10 
detektorów dymu 

do CM!

SAP
Modu³ 

Wskaźniki przycisku oddymiania:
RD = czerwony   (alarm) 
GN = zielony     (praca / OK)
YE = ¿ó³ty     (uszkodzenie)

Przycisk oddymiania X Przycisk oddymiania 1

Kontrola wentylacji

lub lub

BK czarny

BN br¹zowy
BU  niebieski
GN zielony
OG pomarañczowy

RD czerwony

YE ¿ó³ty

wskaźnik zasilania  (GN)

wskaźnik uszkodzenie (YE)

wskaźnik alarm (RD)

USB

Przycisk RESET
BUS

BUS

Drukarka  

• Monitoruje trzy linie detektorów 
 (alarm i uszkodzenie)
• Przetwarza sygna³y z przycisków wentylacji
• Posiada przekaźnik to przes³ania sygna³u: 
 praca, uszkodzenie i alarm
• Jest podstawowym elementem centrali 
 oddymiania i musi byæ po³¹czony bezpośrednio 
 z Power Module PM przewodem BUS
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Instrukcja monta¿u i uruchomienia 
Centrala Oddymiania EMB 8000

MONTA¿ KROK 6:
POD£¥CZENIE: SENSOR MODULE SM

10 A 24 A 72 A48 A5 A

Pod³¹czenie: Sensor Module SM (VdS)

MONTA¿ KROK 6: 
POD£¥CZENIE: SENSOR MODULE SM (VdS) 

05

RD GN YE RD GN YE

BK czarny

BN br¹zowy
BU  niebieski
GN zielony
OG pomarañczowy

RD czerwony

YE ¿ó³ty

SAP
Modu³ 

Linia detektorów 1 Linia detektorów 2 Linia detektorów 3

Przycisk oddymiania

Nadzorowanie otwierania i 
zamykania Drive Module

do nastêpnego 
Sensor Module SM 

(Standard)

d³ugośæ 
przewodu:
max. 400 m
0,5 mm2

d³ugośæ 
przewodu:
max. 400 m
0,5 mm2

Styk sygnalizacyjny bezpotencjałowy 
(standard – uszkodzenie)
max. 42 V, 0,5 A

Wyświetlacz

O
TW

A
RT

E
ZA

M
K

N
IÊ

TE

WyświetlaczPrzyciski Przyciski

Zaciski pod³¹czeniowe:

d³ugośæ 
przewodu:
max. 400 m
0,5 mm2

max. 10 sztuk
400 m

Przycisk oddymiania X Przycisk oddymiania 1

Kontrola wentylacji

lub lub

wskaźnik zasilania  (GN)

wskaźnik uszkodzenie (YE)

wskaźnik alarm (RD)

Przycisk RESET
BUS

BUS

• Monitoruje trzy linie detektorów 
 (alarm i uszkodzenie)
• Przetwarza sygna³y z przycisków 
 wentylacji
• Posiada przekaźnik to przes³ania 
 sygna³u: praca, uszkodzenie i alarm
• Stosowany tylko jeśli zainstalowany 
 jest Control Module CM

Wskaźniki 
max. 0,1 A, 24 V DC
max. 400 m

Alarm / Otwieranie 

Praca 

Uszkodzenie

= nie do kolejnego 
urz¹dzenia 
steruj¹cego

max. pod³¹czenie 10 
detektorów dymu 

do SM!

Zainstalowaæ RE w 
ostatnim detektorze 
dymu na linii!

Zainstalowaæ RE w 
niewykorzystywanych 
liniach detektorów!

Detektory dymu lub zewnêtrzny 
sygna³ z SAP

RE musi pozostaæ tylko w 
ostatnim przycisku 
oddymiania na linii!

Wskaźniki przycisku oddymiania:
RD = czerwony   (alarm) 
GN = zielony     (praca / OK)
YE = ¿ó³ty     (uszkodzenie)

ALARM
OTWARTE

ALARM
OTWARTE

ALARM
OTWARTE

ALARM
OTWARTE

ALARM
ZAMYKANIE

ALARM
ZAMYKANIE
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Centrala Oddymiania EMB 8000

MONTA¿ KROK 7A: 
POD£¥CZENIE: DRIVE MODULE DM (10A) / DMX (20A) (VdS) 

10 A 24 A 72 A48 A5 A

Pod³¹czenie: Drive Module DM (10A) / DMX (20A) (VdS)

MONTA¿ KROK 7A:
POD£¥CZENIE: DRIVE MODULE DM

+

+

52 51 1
3 2 1

- 2
4 

V

+ 
24

 V

Stop

2 3 4 5 61
ca. 1 s

M

M

M

4
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2
1

4
3

2
1

M
2

1

1 2 3

M

!

3

33 32 1353637
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V

+ 
24
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!

=

=

+

+

3 2 1

+

3 2 1

+

1 2 3

1 2 3

1 32 35 36
33 37

B
K

B
K

O
G

DM   = 10A
DMX = 25A

B
K

B
K O
G

OG

O
G

05

Kontrola 
wentylacji

Przycisk wentylacji Napêdy 24 V DC

Linia napêdów 
z detektorem temperatury

konfi gurowalny 
przekaźnik

bezpotencja³owy 
max. 42 V, 0,5 A

max. 
400 m

max. 
10 sztuk

napêdy

ty
lk

o
 g

d
y 

w
ym

ag
an

y

wskaźnik zasilania  (GN)

Napêd
24 V DC

Napêd
24 V DC

Napêd
24 V DC

Napêd
24 V DC

Napêd
24 V DC

Modu³ 
koñca linii

Modu³ 
koñca linii

Modu³ 
koñca linii

Modu³ 
koñca linii

wskaźnik uszkodzenie (YE)

wskaźnik alarm (RD)

wskaźnik otwieranie (RD)

Sygnalizacja  
OTWARTE

Bezpiecznik

DMX
bez 
zaciskówn

Zaciski pod³¹czeniowe:

lub

lub

lub

ZAMKNIÊTE ZAMKNIÊTE
OTWARTE

OTWARTE ZAMKNIÊTE

OTWARTE

Detektor  
temperatury

Detektor  
temperatury

Detektor  
temperatury

Sygnalizacja  
ZAMKNIÊTE

Sygnalizacja max. 0,1 A, 24 V DC

wskaźnik otwieranie (GN)

przyciski

otwieranie

zamykanie

BUS

BUS

BU

BU

BU

Zainstalo-
waæ modu³ 
koñca linii 
w ostatnim 
elemencie 
na linii!

Nale¿y przestrzegaæ maksymalnego 
poboru pr¹du przez napêdy 
(DM = 10 A / DMX = 20 A)

Opcjonalnie:
Mo¿liwa konfi guracja  

z odpowiednim modu³em 

BU

BU

BU

BU

BU

RD

BN

BN

BN

BN

BN

RD

RD z PM / PME
lub DM

generator 
gazu

24 V DC 
max. 1 A

Elektrotrzymacze 
24 V DC 
max. 1 A

do nastêpnego
DM

• Zapewnia zasilanie napêdów elektrycznych
 do 10 A (DM)
 do 20 A  (DMX)
• Po odpowiednim zaprogramowaniu 
 mo¿liwa wspó³praca z wyzwalaczami 
 gazu oraz elektrotrzymaczami
• Linia napêdów jest monitorowana przez 
 obieg zamkniêty (zwarcie, przerwa)
• Przetwarza sygna³y z przycisków wentylacji 
 i w razie potrzeby informacje z napêdów
• Posiada mo¿liwośæ pod³¹czenia zewnê-
 trznego przekaźnika sygnalizuj¹cego 
 otwarcie napêdów

BK czarny
BN br¹zowy
BU  niebieski
GN zielony
OG pomarañczowy
RD czerwony
YE ¿ó³ty

około  1 s.
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MONTA¿ KROK 7B:
POD£¥CZENIE: INTELLIGENT DRIVE MODULE IDM

Pod³¹czenie: Intelligent Drive Module IDM

MONTA¿ KROK 7B: 
POD£¥CZENIE: INTELLIGENT DRIVE MODULE IDM 

BK czarny

BN br¹zowy
BU  niebieski
GN zielony
OG pomarañczowy

RD czerwony

YE ¿ó³ty

10 A 24 A 72 A48 A5 A

05

82 81 1
3 2 1

33 3 2 1 52 51 1353637

IDM  = 10A

M

I-COM
3 3 2 2 1 1

B 2 1

+ =

+ =

M M M

3 3 2 2 1 1

B 2 1
I-COM

M-COM

wskaźnik otwieranie (RD)
wskaźnik otwieranie (GN)

przyciski

otwieranie

zamykanie

z PM / PME
lub DM

do nastêpnego
DM

BUS

BUS

wskaźnik zasilania  (GN) Nale¿y przestrzegaæ maksymalnego 
poboru pr¹du przez napêdy

(IDM = 10  A)

Do u¿ytkowania 
Intelligent Drive Module 

IDM 
wymagane jest 
licencjonowane 

oprogramowanie! 

wskaźnik alarm (RD)
wskaźnik uszkodzenie (YE)

Bezpiecznik

BU

BUBU BU BU

Napêd
24 V DC

FVx
24 V DC in S12

FVx
24 V DC S12

FVx
24 V DC S12

FVx
24 V DC S12

BN

BN
BN BN BN

WH

WH
W

H

W
H

W
H

Polaryzacja do wentylacji
Najpierw musi zostaæ 

zaprogramowany system! Polaryzacja do oddymiania

Linia napêdów 
z I-COM 

Uk³ad napêdów z³o¿ony z M-COM i I-COM 

BU

RD

RD

RD
BU

BU

-2
4 

V

+
24

 V

-2
4 

V

+
24

 V

              

52 51 1
3 2 1

Stop

2 3 4 5 61
0 - 10V

33 3 2 1 82 81 1353637

+

+

1 32 35 3 6
33 37

IDM  = 10A

Automatyczna kontrolo-
wana wentylacja 

Przycisk 
wentylacji

Konfi gurowalny 
styk

bezpotencjałowy 
max. 42 V, 0,5 Amax. 

10 sztuk
max. 
400 m

wskaźnik otwieranie (RD)

Sygnalizacja OTWARTE

Zaciski pod³¹czeniowe:

lub

ca. 1 s

Sygnalizacja ZAMKNIÊTE

Sygnalizacja max. 0,1 A, 24 V DC

wskaźnik otwieranie (GN)

przyciski

otwieranie

zamykanie

von PM / PME
oder DM

zum nächsten
DM

BUS

BUS

wskaźnik zasilania  (GN)
wskaźnik status (GN)
wskaźnik uszkodzenie (YE)

Bezpiecznik

ty
lk

o
 g

d
y 

w
ym

ag
an

y

OTWARTE

OTWARTE

OTWARTE
ZAMKNIÊTE

ZAMKNIÊTE

ZAMKNIÊTE
Napiêcie steruj¹ce 0-10V DC 

z systemu BMS / kontroli 
pomieszczenia

BU RD
RD

RD
BU

BU

-2
4 

V

+
24

 V

-2
4 

V

+
24

 V

• Zapewnia zasilanie napêdów elektrycznych 
 Aumüller S12 / S3 do 10A
• Monitoruje uszkodzenie linii przez ¿y³ê 
 komunikacyjn¹ (zwarcie, przerwa)
• Przetwarza sygna³y z przycisków wentylacji i 
 w razie potrzeby informacje z napêdów
• Posiada mo¿liwośæ pod³¹czenia zewnêtrznego
 przekaźnika sygnalizuj¹cego otwarcie napêdów
• Posiada wejście analogowe 0 – 10 V do 
 pod³¹czenia napiêcia steruj¹cego
• Posiada 2 konfi gurowalne wejścia (24 V DC, 0,5A)
• Podaje dok³adn¹ pozycjê napêdu przez BUS.

!

Jeśli w instalacji u¿ywany jest modu³ M-COM 
ca³y system musi byæ zaprogramowany 
przez modu³ M-COM.
Nastêpnie mo¿liwe jest nawi¹zanie po³¹czenia 
z I-COM i napêdy mog¹ byæ programowane.

lub

Numer produktu: 
524177

Numer produktu: 
680260

Numer produktu: 
680260

około  1 s.
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Centrala Oddymiania EMB 8000

MONTA¿ KROK 8:
POD£¥CZENIE: RELAY MODULE RM6 ORAZ IM-K

MONTA¿ KROK 8: 
POD£¥CZENIE: RELAY MODULE RM6 ORAZ IM-K

10 A 24 A 72 A48 A5 A

Pod³¹czenie: Relay Module RM6 (modu³ przekaźnikowy)

05

wskaźnik zasilania  (GN)

wskaźnik uszkodzenie (YE)

BUS

BUS

• Do przekazywania sygna³u przez 
 przekaźniki bezpotencja³owe 
• Konfi guracja i ustawienia przez 
 licencjonowane oprogramowanie 
 EMB 8000

!
Wymagane licencjonowane 

oprogramowanie do 
konfi guracji RM6!

Bezpotencja³owe przekaźniki 
do przesy³ania informacji 

takich jak np. alarm, 
uszkodzenie

max. 42V, 0,5A

Prze-
kaźnik  

1

Prze-
kaźnik 

2

Prze-
kaźnik 

3

Prze-
kaźnik 

4

Prze-
kaźnik 

5

Prze-
kaźnik 

6

C
O

M

C
O

M

C
O

M

C
O

M

C
O

M

C
O

M

N
O

N
O

N
O

N
O

N
O

N
O

N
C

N
C

N
C

N
C

N
C

N
C

Pod³¹czenie: IM-K KNX Module

G
N

D

m
ax

. 5
00

 m
A

24
 V

In
 1

In
 2

In
 3

In
 4

In
 5

In
 6 Bezpotencja³owe 

przekaźniki:
max. 42V, 0,5 A

6x wejście analogowe 
dla czujników: 

np. temperatura, CO2, 0-10V itp., 
max. 24 V, 0,5A

KNX wejście

zaciski

wskaźnik zasilania  (GN)

wskaźnik uszkodzenie (YE)

BUS

BUS

!
Do konfi guracji modu³u IM-K 
wymagane licencjonowane 
oprogramowanie EMB 8000 

i ETS!

C
O

M

C
O

M

C
O

M

N
O

N
O

N
O

N
C

N
C

N
C

• Modu³ do komunikacji centrali EMB 8000 
 z systemem KNX-BUS
• Przesy³a komendy z systemu KNX do 
 centrali EMB8000 
 (np. pozycja napêdu, prêdkośæ napêdu)
• Przesy³a informacje na temat stanu centrali 
 do systemu KNX-BUS 
 (np. serwis, dzia³anie, uszkodzenie)
• Przesy³a informacje na temat stanu 
 napêdów do systemu KNX-BUS 
 (np. pozycja, prêdkośæ, uszkodzenie)

Prze-
kaźnik  

1

Prze-
kaźnik 

2

Prze-
kaźnik 

3



29
Instrukcja monta¿u i uruchomienia 
Centrala Oddymiania EMB 8000

MONTA¿ KROK 9: 
POD£¥CZENIE: WEATHER MODULE WM (VdS) 

Pod³¹czenie: Czujnik wiatru i deszczu Weather Module WM (VdS)

Pod³¹czenie: Czujnik kierunku wiatru 

10 A 24 A 72 A48 A5 A

MONTA¿ KROK 9:
POD£¥CZENIE: WEATHER MODULE WM  

05

czujnik deszczu
 24 V DC

czujnik deszczu
 24 V DC

czujnik deszczu
 24 V DC

czujnik wiatru

czujnik wiatru

czujnik wiatru

czujnik kierunku 
wiatru

max. 200 m
min. 1.5 mm2

max. 200 m
min. 1.5 mm2

max. 200 m
min. 0.5 mm2

przewód, min. 0,5 mm2 , max. 200 m, 

Puszka 
pod³¹czeniowa
w pobli¿u czujników
Numer produktu: 
482110

przewód zasilaj¹cy, 
min. 1,5 mm2 , max. 200 m, 

Zastosowanie zale¿y od 
ustawieñ oprogramowania

W przypadku niestandardowego 
zastosowania modu³ musi byæ 
skonfi gurowany!

Rodzaj sygna³u 
zale¿y od ustawieñ 
w oprogramowaniu  

Styk bezpotencjałowy
max. 42 V, 0,5 A

Styk bezpotencjałowy
max. 42 V, 0,5 A

Puszka 
pod³¹czeniowa

wskaźnik zasilania  (GN)

wskaźnik zasilania  (GN)

wskaźnik uszkodzenie (YE)

wskaźnik uszkodzenie (YE)

deszcz (RD)

w
ia

tr
 / 

de
sz

cz
 a

kt
yw

ny
w

ia
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 / 
de

sz
cz

 n
ie

ak
ty

w
ny

C
O

M

wiatr (RD)

Zaciski pod-

³¹czeniowe:

lub

BUS

BUS

• Poosiada mo¿liwośæ pod³¹czenia czujki wiatr oraz
 deszcz
• Posiada mo¿liwośæ pod³¹czenia czujnika kierunku
 wiatru i sterowania otwieraniem i zamykaniem w 
 przypadku po¿aru w zale¿ności od kierunku 
 wiatru
• Przetwarza sygna³y z urz¹dzeñ zewnêtrznych 
• Mo¿liwośæ pod³¹czenia zewnêtrznego przekaź-
 nika sygna³u

• Poosiada mo¿liwośæ pod³¹czenia czujki wiatr oraz
 deszcz
• Posiada mo¿liwośæ pod³¹czenia czujnika kierunku
 wiatru i sterowania otwieraniem i zamykaniem w
 przypadku po¿aru w zale¿ności od kierunku 
 wiatru
• Przetwarza sygna³y z urz¹dzeñ zewnêtrznych 
• Mo¿liwośæ pod³¹czenia zewnêtrznego przekaź-
 nika sygna³u

Ustawienia prêdkości wiatru i kierunku wiatru 
zale¿ne od otwierania i zamykania otworów 
oddymiaj¹cych:
• Fabrycznie czujnik deszczu ustawiony jest na 5 m/s. 
 Zmiana ustawieñ jest mo¿liwa tylko z wykorzystaniem 
 oprogramowania konfi guruj¹cego
• Stosowanie czujnika kierunku wiatru w ka¿dym 
 przypadku wymaga stosowania oprogramowania 
 konfi guruj¹cego  
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BK czarny

BN br¹zowy
BU  niebieski
GN zielony
OG pomarañczowy

PK ró¿owy
RD czerwony
WH bia³y

YE ¿ó³ty

BK czarny

BN br¹zowy
BU  niebieski
GN zielony
OG pomarañczowy

PK ró¿owy
RD czerwony
WH bia³y

YE ¿ó³ty

Rodzaj sygna³u 
zale¿y od ustawieñ 
w oprogramowaniu  
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Zastosowanie zale¿y od 
ustawieñ oprogramowania

Ustawienia prêdkości wiatru i kierunku wiatru 
zale¿ne od otwierania i zamykania otworów 
oddymiaj¹cych:
• Fabrycznie czujnik deszczu ustawiony jest na 5 m/s. 
 Zmiana ustawieñ jest mo¿liwa tylko z wykorzystaniem 
 oprogramowania konfi guruj¹cego
• Stosowanie czujnika kierunku wiatru w ka¿dym 
 przypadku wymaga stosowania oprogramowania 
 konfi guruj¹cego  
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MONTA¿ KROK 10:   KONFIGURACJA MODU£ÓW
MONTA¿ KROK 11:  ROZRUCH I URUCHOMIENIE

USB

USB

!

Centrala jest skonfi gurowana fabrycznie. Wszystkie infor-
macje w niniejszym dokumencie odnosz¹ siê do urz¹dzeñ 
skonfi gurowanych fabrycznie.
Z opcjonalnym oprogramowaniem do Windows® 2000/ XP 
/ VISTA / 7 konfi guracja mo¿e byæ modyfi kowana przez pr-
zeszkolon¹ i upowa¿nion¹ osobê.
W celu wykonania modyfi kacji nale¿y pod³¹czyæ komputer 
(Notebook) do Control Module CM przez USB. Komputer 
musi byæ pod³¹czony do internetu. 
Bezp³atna awersja oprogramowania (wersja View) mo¿e 
zostaæ pobrana ze strony internetowej

www.aumueller-gmbh.de.

Zmiany i uzupe³nienia do bezp³atnej wersji 
VIEW s¹ mo¿liwe w ka¿dym momencie.

Do konfi guracji s¹ dwie wersje oprogramo-
wania:
• wersja p³atna licencjonowana 
 (wersja BASIC)
• wersja bezp³atna (wersja VIEW)

Ustawienia, które musz¹ byæ wykonane przy 
pomocy oprogramowania przez USB (pod³¹c-
zenie do Control Module CM) powinny byæ 
wykonywane tylko po kompletnej instalacji 
systemu i pod³¹czeniu do g³ównego zasilania.
Przez USB i oprogramowanie mo¿na przy-
wróciæ ustawienia fabryczne systemu, zapisaæ 
lub wydrukowaæ ustawienia.

Wersja bezp³atna VIEW posiada nastêpuj¹ce mo¿liwości:
• Wprowadzenie modu³ów Power Module Extension PME
 i ich numerów (max. 2)
• Wybór pojemności akumulatorów z listy w menu
• Synchronizacja daty i czasu w centrali z komputerem
• Wybór trzech wstêpnie zdefi niowanych progów zadzia³a
 dla czujnika wiatru
• Określenie czy pod³¹czony jest czujnik deszczu
• W³¹czenie i wy³¹czenie opóźnienia zadzia³ania czujnika
 wiatru
• Mo¿liwośæ przypisania adresu (ID) dla central
 dzia³aj¹cych w sieci CAN-BUS
• Ró¿ne mo¿liwości wyświetlania i zapisywania

Zanim instalator uruchomiæ centralê oddymiania, nale¿y 
sprawdziæ z najwy¿sz¹ staranności¹ kompletny system. Ro-
zdzia³ „ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW, NAPRAWY” zapewnia 
wsparcie w przypadku ewentualnych b³êdów i usterek.

Po uruchomieniu systemu i pod³¹czeniu g³ównego zasilania 
wszystkie zielone diody na modu³ach migaj¹ przez max. 1 
minutê. System w tym czasie jest konfi gurowany. Po kon-
fi guracji wszystkie diody wskazuj¹ce pracê musz¹ świeciæ 
stale i nie mo¿e byæ sygnalizowane na ¿ó³to uszkodzenie.

!

!

Przed uruchomieniem sprawdziæ dok³adnie 
wszystkie funkcje systemu.
Po ka¿dej konfi guracji modu³ów nale¿y spra-
wdziæ wszystkie funkcje systemu.
Pod³¹czyæ akumulatory zapewniaj¹ce zasila-
nie awaryjne. Akumulatory musz¹ ³adowaæ 
siê min. 8 godzin do zagwarantowania wy-
maganego zasilania awaryjnego!

Nasze oprogramowanie do central w du¿ym 
stopniu jest zabezpieczone przed uszkod-
zeniami spowodowanymi z³ymi ustawienia-
mi. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e u¿ytkownik 
oprogramowania jest odpowiedzialny za 
powsta³e szkody przez u¿ywanie oprogramo-
wania. Wszelkie roszczenia gwarancyjne lub 
roszczenia o odszkodowania do producenta 
central i oprogramowania s¹ odrzucone w 
przypadku konfi guracji wykonanej nie przez 
producenta lub jego autoryzowanego przed-
stawiciela.

Te same informacje gwarancyjne odnosz¹ siê do bezp³atnie 
dostêpnej wersji oprogramowania VIEW. Po ka¿dej konfi -
guracji zaleca siê sprawdzenie wszystkich funkcji i zacho-
wanie szczególnej ostro¿ności przy wykonywaniu wszyst-
kich ustawieñ taki jak np. ustawienie akumulatorów etc.

Sta³e miganie zielonych diod sygnalizuje b³¹d 
Control Module CM. Sprawdziæ po³¹czenia 
BUS pomiêdzy Power Module PM i Control 
Module CM jak równie¿ g³ówne zasilanie do 
Power Module PM.
Zlokalizowaæ i rozwi¹zaæ mo¿liwe usterki 
(¿ó³te diody led).

W przypadku po¿aru system ochrania 
ludzkie ¿ycie. Dlatego wszystkie uszko-
dzenia i nie sprawności systemu nale¿y 
natychmiast usuwaæ!

Wersja p³atna licencjonowana BASIC oferuje kompleksowe 
mo¿liwości konfi guracji.

Przeszkolenie u¿ytkownika systemu le¿y w obowi¹zku in-
stalatora.

Po w³¹czeniu systemu u¿ytkownik musi zostaæ poinstruo-
wany przez odpowiedzialnego instalatora o funkcjach i try-
bach centrali oddymiania (np. tryb wentylacji). Poinformo-
wany, ¿e ustawienia fabryczne centrali zosta³y zmienione 
przez oprogramowanie konfi guracyjne, wszystkie zmiany i 
konfi guracje musz¹ zostaæ odnotowane w ksi¹¿ce eksploa-
tacji systemu. W niektórych przypadkach mo¿e byæ wymag-
ane sporz¹dzenie instrukcji systemu, która bêdzie czytelna 
i zrozumia³a dla przeciêtnego u¿ytkownika.

! OSTRZE¿ENIE

MONTA¿ KROK 10: 
KONFIGURACJA MODU£ÓW

MONTA¿ KROK 10: 
ROZRUCH I URUCHOMIENIE

10 A 24 A 72 A48 A5 A

10 A 24 A 72 A48 A5 A

06

Konfi guracja centrali przy u¿yciu oprogramo-
wania ma istotny wp³yw na funkcjonalnośæ in-
dywidulanych komponentów systemu. W celu 
wykonania precyzyjnych testów mo¿e byæ ko-
nieczne pod³¹czenie do komputera z oprogra-
mowaniem systemowym. 

!
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Wskaźniki: ALARM

Ikona Objaśnienie

Dioda czerwona:
• Na module CM / SM / DM / DMX / IDM:
      automatyczne lub rêczne wyzwalanie
 ALARM

Dioda czerwona:
• Na module DM / IDM (linia napêdów):
      Polaryzacja napêdów w kierunku 
 otwierania

Wskaźniki: Uszkodzenie

Ikona Objaśnienie

Dioda ¿ó³ta:
Uszkodzenie

Wskaźniki

Ikona Objaśnienie

Dioda zielona:
świeci stale:    stan prawid³owy
miga:             zasilanie awaryjne 
                      (uszkodzenie)

Dioda zielona:
klapy/okna zamkniête.

Dioda czerwona:
klapy/okna otwarte.

Dioda czerwona:
• Na module pogodowym WM:
      czujnik deszczu i/lub czujnik wiatru 
 aktywny.

Przegl¹d najwa¿niejszych wskaźników

Power Module PM   Power Modul Extension PME Control Module CM Sensor Module SM 

Drive Module DM / DMX Intelligent Drive Module IDM Relay Module RM Weather Module WM

WSKAŹNIKI I ELEMENTY KONTROLNE / 
BEZPIECZNIKI

RESETOWANIE ALARMU (zamykanie otworów oddy-
miaj¹cych) jest mo¿liwe przyciskiem CLOSE (ZAMY-
KANIE) na p³ycie przycisku oddymiania. Czujki dymu 
musz¹ byæ zresetowane przyciskiem reset na Con-
trol Module lub Sensor Module (chyba ¿e przycisk 
reset zosta³ przez oprogramowanie skonfi gurowany 
inaczej i nie posiada ustawieñ standardowych).

WSKAŹNIKI I ELEMENTY KONTROLNE / BEZPIECZNIKI

10 A 24 A 72 A48 A5 A
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BK czarny

BN br¹zowy
BU  niebieski
GN zielony
OG pomarañczowy

RD czerwony

YE ¿ó³ty

Wskaźniki:
wskaźnik
zasilanie (GN)

wskaźnik 
status (GN)

wskaźnik 
uszkodzenia  
(YE)

Wskaźniki:
wskaźnik
zasilanie (GN)

wskaźnik 
status (GN)

Wskaźniki:

Przyciski 
napêdów:

wskaźnik zasilania (GN)

Alarm (RD)
(otwieranie) 

Alarm (RD)

(otwieranie) 

Alarm (RD)
(otwieranie) 

wskaźnik uszkodzenia 
(YE)

wskaźnik uszkodzenia 
(YE)

wskaźnik uszkodzenia 
(YE)

wskaźnik uszkodzenia 
(YE)

wskaźnik uszkodzenia 
(YE)

wskaźnik uszkodzenia 
(YE)

OTWARTE (RD)

na
pê

dy
na

pê
dy

ZAMKNIÊTE (GN)

otwórz

zamknij

Wskaźniki:

Przyciski 
napêdów:

wskaźnik zasilania (GN)

Alarm (RD)
(otwieranie) 

OTWARTE (RD)

na
pê

dy
na

pê
dy

ZAMKNIÊTE (GN)

otwórz

zamknij

Wskaźniki:

wskaźnik zasilania (GN)

Przycisk 
RESET:

Wskaźniki:

Pod³¹czenie:

Przycisk 
RESET:

wskaźnik zasilania (GN)

USB

Wskaźniki:

wskaźnik zasilania (GN)

Wskaźniki:

wskaźnik zasilania (GN)

deszcz (RD)

wiatr (RD)
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Diody na przycisku oddymiania (HSE)

Diody  Stan 

Praca prawid³owa

Uszkodzenie  
(zasilanie akumulatorowe)

Uszkodzenie linii napêdów

Uszkodzenie linii detektorów 2

Uszkodzenie linii detektorów 1

Czujki dymu w stanie alarmu 
po skasowaniu alarmu

Uszkodzenie linii przycisków 
oddymiania 

Przyciski oddymiania w stanie 
alarmu po skasowaniu alarmu

Alarm

Funkcjonalnośæ zewnêtrznych diod jest
konfi gurowalna. 

 

Alarm czerwony (RD)

Uszkodzenie ¿ó³ty (YE)

Praca zielony (GN)

A

B

S

świeci

nie świeci

miga szybko

świeci

nie świeci

miga

miga szybko

miga szybko

miga wolno

 świeci

S
B

S
B

S
B

S
B

S
B

S
B

S
B

S
B

!

S
B

miga szybko

nie świeci

A

A

A

A

A

A

A

A

miga wolno

świeciA
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Bezpiecznik jest zlokalizowany na górze ka¿dego mo-
du³u. Poni¿sze modu³y posiadaj¹ zabezpieczenie w postaci
bezpieczników:

BEZPIECZNIKI  

Bezpiecznik: Power Module PM

F1 = 25 A
(bezpiecznik p³aski ISO 8820-3)

 

Bezpiecznik: Drive Module DM / IDM

F = 10 A
(bezpiecznik p³aski ISO 8820-3)

 

IDM

Bezpiecznik: Power Module Extension PME

F2 = 25 A
(bezpiecznik p³aski ISO 8820-3)

 

Bezpiecznik: Drive Module DMX

F = 25 A
(bezpiecznik p³aski ISO 8820-3)

 

25 A

WSKAŹNIKI I ELEMENTY KONTROLNE / BEZPIECZNIKI

07
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ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW, NAPRAWY

Power Module PM
Zasilanie akumulatorowe 
(uszkodzenie zasilania)

Przyczyna / 
rozwi¹zanie problemu

zielony
brak 
sygna³u

zielony
Sprawdziæ g³ówne zasilanie 

Uszkodzenie
Przyczyna / 
rozwi¹zanie problemu

zielony
brak 
sygna³u

Uszkodzenie zasilania lub napiêcie 
zbyt niskie (<20 V)

zielony
B³¹d komunikacji BUS

zielony
brak 
sygna³u

Brak zasilania

¿ó³ty Uszkodzony bezpiecznik w 
Power Module PM 
lub uszkodzenie ³adowania

¿ó³ty Niepod³¹czone akumulatory lub 
uszkodzony bezpiecznik w 
Power Module Extension PME

¿ó³ty Wy³¹czone zasilanie systemu przez 
przeci¹¿enie

Reakcja z opóźnieniem ok. 30 sekund.

Reakcja z opóźnieniem ok. 30 sekund.

Reakcja z opóźnieniem ok. 30 sekund.

10 A 24 A 72 A48 A5 A
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ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW, 
NAPRAWY
Wszystkie istotne funkcje i komponenty systemu oddymia-
nia s¹ monitorowane w zakresie wyst¹pienia usterek. Syg-
na³y uszkodzenia, b³êdów (elementy takie, jak akumulato-
ry, detektory, napêdy). B³êdy i uszkodzenia sygnalizowane 
s¹ przez centrale podczas uruchomienia lub dzia³ania. 

Poni¿ej przedstawiamy szczegó³y mo¿liwych b³êdów i pro-
blemów oraz ich przyczyny. Listê wskaźników opisujemy w 
rozdziale „WSKAŹNIKI I ELEMENTY KONTROLNE”.

Power Modul-Extension PME
Zasilanie akumulatorowe 
(uszkodzenie zasilania)

Przyczyna / 
rozwi¹zanie problemu

zielony
brak 
sygna³u

zielony
brak 
sygna³u

Uszkodzenie Przyczyna / 
rozwi¹zanie problemu

¿ó³ty Uszkodzony bezpiecznik w 
Power Module Extension PME

Reakcja z opóźnieniem ok. 30 sekund.

Wskaźnik z PM!

Control Module CM

Alarm
Przyczyna / 
rozwi¹zanie problemu

czerwony
Alarm 

czerwony
Detektory dymu stale w alarmie 
po skasowaniu alarmu

czerwony

Rêczne wywo³anie alarmu ci¹gle 
aktywne po skasowaniu alarmu

Uszkodzenie
Przyczyna / 
rozwi¹zanie problemu

zielony
brak 
sygna³u

¿ó³ty
Uszkodzenie linii 1 
(czujka dymu lub zewnêtrzny 
sygna³)

¿ó³ty
Uszkodzenie linii 2 
(czujka dymu lub zewnêtrzny 
sygna³)

¿ó³ty
Uszkodzenie linii 3 
(czujka dymu lub zewnêtrzny 
sygna³)

¿ó³ty Uszkodzenie zasilania awaryjnego

¿ó³ty
System korzysta z 
zasilania awaryjnego

Informacje serwisowe
Przyczyna / 
rozwi¹zanie problemu

¿ó³ty Wymagane przeprowadzenie 
serwisu systemu

Uszkodzenie CAN-BUS
Przyczyna / 
rozwi¹zanie problemu

zielony

¿ó³ty

Liczba modu³ów w systemie jest 
niew³aściwa (wskaźnik sygnalizu-
je równie¿ zmiany standardowej 
konfi guracji)

¿ó³ty Brak elementu CAN lub CAN BUS 
jest programowany

Sygnalizacja równie¿ na zewnêtrznych sygnalizatorach (przyciski oddymiania)

Sygnalizacja równie¿ na zewnêtrznych sygnalizatorach (przyciski oddymiania)

Sygnalizacja równie¿ na zewnêtrznych sygnalizatorach (przyciski oddymiania)

Sygnalizacja równie¿ na zewnêtrznych sygnalizatorach (przyciski oddymiania)

Sygnalizacja równie¿ na przyciski oddymiania oraz Control Module CM
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ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW, NAPRAWY

Uszkodzenie: IM-K KNX-Module

Uszkodzenie
Przyczyna / 
rozwi¹zanie problemu

zielony Nieprawid³owe po³¹cznie BUS
(☞ sprawdziæ taśmê) 

zielony
brak 
sygna³u

¿ó³ty

Uszkodzony bezpiecznik 
(☞  sprawdziæ i wymieniæ, 
       jeśli potrzeba) 
lub 
zwarcie lub przerwa na 
linii napêdów 
(☞  sprawdziæ modu³ koñca linii) 
lub 
uszkodzenie zasilania modu³u

07

Sensor Module SM

Alarm
Przyczyna / 
rozwi¹zanie problemu

czerwony
Alarm 

czerwony Detektory dymu stale w alarmie 
po skasowaniu alarmu

czerwony Rêczne wywo³anie alarmu ci¹gle 
aktywne po skasowaniu alarmu

Uszkodzenie
Przyczyna / 
rozwi¹zanie problemu

zielony
brak 
sygna³u

¿ó³ty
Uszkodzenie linii 1 
(czujka dymu lub zewnêtrzny sygna³)

¿ó³ty
Uszkodzenie linii 2 
(czujka dymu lub zewnêtrzny sygna³)

¿ó³ty
Uszkodzenie linii 3 
(czujka dymu lub zewnêtrzny sygna³)

¿ó³ty
System korzysta z 
zasilania awaryjnego

zielony

Nieprawid³owe po³¹czenie BUS
                              lub
b³¹d Control Module CM

Sygnalizacja równie¿ na zewnêtrznych sygnalizatorach (przyciski oddymiania)

Sygnalizacja równie¿ na zewnêtrznych sygnalizatorach (przyciski oddymiania)

Sygnalizacja równie¿ na zewnêtrznych sygnalizatorach (przyciski oddymiania)

( ☞ sprawdziæ taśmê)  

( ☞ sprawdziæ zasilanie)  

Drive Module DM (10A)  /  DMX (20A)  /  IDM (10A)

Alarm
Przyczyna / 
rozwi¹zanie problemu

czerwony
Otwarte napêdy do oddymiania

czerwony

Otwarte napêdy do oddymiania przy 
wykorzystaniu zasilania awaryjnego 
(akumulatory)

Uszkodzenie
Przyczyna / 
rozwi¹zanie problemu

zielony

Nieprawid³owe po³¹cznie BUS
(☞   sprawdziæ taśmê) 
lub
B³¹d Control Module CM 
(☞   sprawdziæ zasilanie)

zielony
brak 
sygna³u

¿ó³ty

Uszkodzony bezpiecznik
(DM = 10A / DMX = 20A / IDM = 10A) 
(☞   sprawdziæ i wymieniæ, 
       jeśli potrzeba) 
lub 
zwarcie lub przerwa na 
linii napêdów 
(☞   sprawdziæ modu³ koñca linii) 
lub 
uszkodzenie zasilania modu³u

Sygnalizacja równie¿ na zewnêtrznych sygnalizatorach (przyciski oddymiania)

Weather Module WM

Uszkodzenie
Przyczyna / 
rozwi¹zanie problemu

zielony
brak 
sygna³u

¿ó³ty B³¹d z czujnika kierunku wiatru, 
jeśli pod³¹czony

zielony
B³¹d komunikacji BUS
(w Control Module CM)
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SERWIS I MODYFIKACJE / WA¯NE INFORMACJE SERWISOWE

USB

WA¯NE INFORMACJE SERWISOWE
• Podczas prac w centrali oddymiania miejsce pracy musi byæ
 zabezpieczone przed niepo¿¹danym dostêpem.
• Odpowiedzialnośæ spoczywa na specjalistach
 wykonuj¹cych serwis.
• Dla systemów oddymiania ksi¹¿ka eksploatacji musi
 byæ prowadzona i przegl¹dy serwisowe musz¹ byæ
 odnotowane Wszystkie naprawy musza byæ odno-
 towane (np. powtarzaj¹ce siê usterki)
• Niniejsza instrukcja monta¿u i obs³ugi jest czêści¹ doku-
 mentacji serwisowej. Urz¹dzenie mo¿e byæ serwisowane
 tylko zgodnie z informacjami w niej zawartej. Dotyczy 
 to równie¿ elementów systemu wymienianych. Zaleca 
 siê przygotowaæ dodatkowy protokó³ wymiany i
 przechowywaæ go z pozosta³a dokumentacj¹ systemu.
• Tylko oryginalne elementy mog¹ byæ stosowane
 w przeciwnym przypadku gwarancja producenta traci
 swoj¹ wa¿nośæ i d³u¿ej nie obowi¹zuje.
• Do serwisu indywidualnych elementów systemu instrukcje
 monta¿u oraz instrukcje serwisowe producenta poszcze-
 gólnych elementów musz¹ byæ przestrzegane. Jeśli nie s¹
 dostêpne nale¿y skontaktowaæ siê z producentem. W
 przypadku specjalnych prac serwisowych (np. okien od-
 dymiaj¹cych NSHEV zgodnych z EN 12101-2) równie¿ in-
 strukcje musza byæ dostêpne.

Konfi guracja systemu musi zostaæ sprawdzona
i odnotowana podczas ka¿dego przegl¹du
serwisowego.

!

SERWIS I MODYFIKACJE
W celu zapewnienia ci¹g³ego i bezawaryjnego dzia³a-
nia ca³ego systemu oddymiania wymagane jest przepro-
wadzenie kontroli serwisowej przynajmniej raz w roku 
(oraz zgodnie z lokalnymi wymaganiami prawnymi) przez 
wyspecjalizowan¹ fi rmê posiadaj¹ca autoryzacje serwisowa 
producenta. Poprawnośæ dzia³ania systemu musi byæ spra-
wdzona przynajmniej raz w miesi¹cu przez u¿ytkownika.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji dotycz¹ce ser-
wisu musz¹ byæ przestrzegane. Uszkodzenia musz¹ zostaæ 
natychmiastowo usuniête. Tylko czêści zamienne tego sa-
mego producenta mog¹ byæ stosowane. Pomiêdzy serwisa-
mi u¿ytkownik powinien przynajmniej raz przeprowadziæ 
kontrolê wizualn¹ i odnotowaæ j¹ w ksi¹¿ce eksploatacji 
systemu.
Zalecamy podpisanie umowy serwisowej z wyspecjalizo-
wan¹ fi rma posiadaj¹ca autoryzacjê serwisow¹ producen-
ta. Przyk³adow¹ umowê serwisowa mo¿na pobraæ z witry-
ny domowej producent

FIRM AUMÜLLER AUMATIC GMBH 
(www.aumueller-gmbh.de).

Po otwarciu obudowy centrali wystêpujê 
zagro¿enie pora¿eniem pr¹dem. Za ka¿dym 
razem przed przyst¹pieniem do konserwacji, 
dokonaniem zmian (np. wymiana napêdu) na-
le¿y od³¹czyæ centrale od zasilania g³ównego 
oraz akumulatorów. Nale¿y zabezpieczyæ cen-
trale przed niekontrolowanym pod³¹czeniem 
zasilania.

Co podlega sprawdzaniu podczas 
serwisu?
• Sprawdziæ wszystkie po³¹czenia (tak¿e w centrali
 oddymiania).
• Sprawdziæ wszystkie bezpieczniki.
• Sprawdziæ sprawnośæ ³adowania akumulatorów oraz datê 
 zainstalowania akumulatorów i wymiany, jeśli konieczne
 wymieniæ (akumulatory musza byæ wymieniane co 4 lata).
 Zanotowaæ datê wymiany na akumulatorach. Zutylizowaæ 
 zu¿yte akumulatory zgodnie z prawem.
• Sprawdziæ poprawnośæ dzia³ania napêdów. Sprawdziæ
 tak¿e poprawnośæ otwierania i zamykania. W przy-
 padku wyst¹pienia problemów z napêdami zwróciæ
 uwagê na informacje zawarte w instrukcji
 monta¿u, u¿ytkowania  i serwisowania napêdów.
• Sprawdziæ poprawnośæ dzia³ania wszystkich przycisków
 oddymiania oraz przycisków wentylacji (czy napêdy
 poruszaj¹ siê zgodnie z kierunkami opisanymi na
 przyciskach?).
• Sprawdziæ wszystkie detektory dymu zgodnie z instrukcja
 producenta u¿ywaj¹c gazu testowego.
• Wymieniæ zu¿yte lub zabrudzone detektory dymu i wys³aæ je
 do producenta do naprawy lub czyszczenia.
• W przypadku wystêpowania w systemie czujnika wiatru i
 deszczy sprawdziæ poprawności dzia³ania elementów.
 W racie potrzeby ustawiæ odpowiedni próg
 zadzia³ania czujnika wiatru. 
• Sprawdziæ konfi guracje w oprogramowaniu i sprawdziæ czy 
 system dzia³a zgodnie z zapisan¹ konfi guracj¹.
Nale¿y przestrzegaæ instrukcji serwisowych poszczególnych 
elementów systemu oddymiania.
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Centrala oddymiania mo¿e byæ przechowywana tylko w 
miejscach chronionych przed wilgoci¹, ciê¿kimi zanieczys-
zczeniami i wahaniem temperatury (nie wiêcej ni¿ 30 oC) 
Nie powinna byæ wyci¹gana z opakowania do czasu in-
stalacji. Od³¹czone baterie przechowywaæ osobno do czasu 
instalacji.

Konieczne jest przestrzeganie nastêpuj¹cych zasad pod-
czas przechowywania akumulatorów:
  Czas przechowywania akumulatorów jest
  krótki, poniewa¿ roz³adowuj¹ siê w czasie.
  Najpóźniej po 7 miesi¹cach przechowywania
  akumulatorów nale¿y je na³adowaæ. Do ³ado-
  wania nale¿y u¿yæ odpowiedniej ³adowar-
  ki lub od³¹czyæ akumulatory do centrali
  oddymiania EMB pod³¹czonej do zasilania 
  g³ównego. W obu przypadkach czas ³adowa-
  nia wynosi minimum 8 godzin (w zale¿ności
  od stopnia roz³adowania).

W przypadku, kiedy centrala oddymiania jest demonto-
wana i usuwana z obiektu nale¿y przestrzegaæ przepisów 
dotycz¹cych niszczenia, recyklingu i utylizacji. Centrala za-
wiera elementy plastikowe, metalowe oraz akumulatory. 
Akumulatory zawieraj¹ wysokotoksyczne zanieczyszcze-
nia i nale¿y je utylizowaæ tylko w przeznaczonych do tego 
punktach zbiórki zalecanych przez ustawodawcê.

Przed przyst¹pieniem do demonta¿u centrali 
oddymiania nale¿y ja ca³kowicie od³¹czyæ od 
zasilania!

Zasadniczo obowi¹zuj¹ nasze: 

„Ogólne warunki dla dostaw produktów i usług przemysłu elekt-
rycznego (ZVEI)“.
„Warunki stosowania oprogramowania”

Gwarancja odpowiada przepisom prawnym i odnosi siê do 
Kraju, w którym produkt zosta³ nabyty.  
Gwarancja obejmuje materia³ i wady produkcyjne wykryte 
podczas normalnego u¿ytkowania.

Okres gwarancji na produkty wynosi dwanaście miesiêcy.

Gwarancja i odpowiedzialnośæ nie obejmuje zranieñ osób, 
szkód materialnych powsta³ych i roszczeñ wynik³ych na 
skutek nastêpuj¹cych czynności:

• Niew³aściwe u¿ycie produktu
• Nieprawid³owy monta¿, rozruch, eksploatacja, utrzyma-
 nie lub naprawa produktu
• Obs³uga produktu z wad¹ i niew³aściwie zainstalowane-
 go lub w przypadku nie funkcjonowania systemu bez-
 pieczeñstwa i ochrony
• Ignorowanie wskazówek i wymagañ instalacyjnych w
 niniejszej instrukcji
• Nieautoryzowane konstrukcyjne zmiany w produkcie
 lub akcesoriach
• Katastrofy spowodowane dzia³aniem cia³ obcych i zdar-
 zeñ losowych
• Zu¿ycie.

W przypadku roszczeñ reklamacyjnych, czêści zamiennych i 
akcesoriów prosimy o kontakt z 

AUMÜLLER Aumatic GmbH. 
Dane kontaktowe dostêpne na naszej witrynie interneto-
wej:

(www.aumueller-gmbh.de)

GWARANCJA I OBS£UGA KLIENTADEMONTA¯ I UTYLIZACJA

!

Utylizacja
Zgodnie z Europejsk¹ Dyrektyw¹ 2012/19/EU w sprawie 
zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) 
oraz przespisami krajowymi zu¿yte urz¹dzenia elektryczne 
i elektroniczne nale¿y poddaæ recyklingowi przyjaznemu 
dla środowiska. 
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CERTYFIKAT VDS OBEJMUJE NASTÊPUJ¥CE CENTRALE ODDYMIANIA:
EMB 8000      z Control Module CM
EMB 8000      z Sensor Module SM
EMB 8000      z Drive Module DM / DMX
EMB 8000      z Weather Module WM 

w wersji  

CERTYFIKATY

08

72 A48 A24 A10 A

T³UMACZENIE INSTRUKCJI Z JÊZYKA ANGIELSKIEGO (NIEMCY)

Wa¿na uwaga:
Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności, wynikaj¹cej z produkcji urz¹dzeñ przeznaczonych do ratowania ¿ycia ludzkiego, które wykonu-
jemy z najwiêksza sumienności¹. 
Pomimo do³o¿enia wszelkich starañ, aby dane i informacje by³y poprawne i aktualne nie mo¿emy zagwarantowaæ, ¿e nie zawieraj¹ one b³êdów. 
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie mog¹ ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Rozpowszechnianie i pow-
ielanie tego dokumentu, jak równie¿ wykorzystanie i ujawnienie jego treści nie jest dozwolone, chyba ¿e wyraźnie zatwierdzone. 
Niestosowanie siê do niniejszych zasad spowoduje poci¹gniêcie do odpowiedzialności. 
Wszelkie prawa zastrze¿one, w przypadku patentu lub wzoru u¿ytkowego zarejestrowanego.  
Zasadniczo Ogólne Warunki Aumüller Automatic GmbH zastosowane do wszystkich ofert, dostaw i us³ug.

Publikacja tej instrukcji monta¿u i uruchomienia zastêpuje wszystkie poprzednie wersje. 
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