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Roszczenia gwarancyjne bêd¹ rozpat-
rywane tylko w przypadku, gdy monta¿ 
oraz konserwacja przeprowadzane s¹ 
zgodnie z regionalnymi wymogami oraz 
przestrzeganiem instrukcji centrali oddy-
miania EMB 8000+.
W przypadku instalacji i modyfi kacji 
zawsze nale¿y od³¹czyæ system od zasila-
nia g³ównego i awaryjnego. 

Ściśle przestrzegaæ informacji zawar-
tych w instrukcji centrali oddymiania 
EMB 8000+ podczas monta¿u Power-
Module-Extension PME.
Ustawienie poszczególnych funkcji wy-
maga oprogramowania producenta cen-
trali.
Zachowaæ niniejsza instrukcje podczas 
ca³ego okresu eksploatowania centrali. 

Funkcje:
• Monitorowanie zasilania g³ównego w przypadku
 wiêcej ni¿ jednego zasilacza.
• Zmiana zasilania na awaryjne (akumulatory) w
 przypadku uszkodzenia.

Uruchomienie modu³u:
• Zintegrowaæ Power-Module-Extension PME z we-
 wnêtrznym BUS.
• Power-Module PM i Power-Module-Extension PME 
 na pierwszej pozycji.
• Zamontowaæ na szynie 35 mm.

Power-Module-Extension (modu³ rozszerzaj¹cy zasilanie) PME

Napiêcie zasilaj¹ce:    24 V DC
Wewnêtrzny pobór pr¹du:  0 mA

Obudowa (WxHxD):    100 x 120 x 45 mm, 
          ABS, czarny
Szerokośæ modu³u:     2 ME   
Wskaźniki:       zasilanie, status 
Pod³¹czenia:       gniazdo i wtyczka do wewnêtrznej 
          magistrali  BUS

Monta¿:        na szynie 35 mm 

W³aściwości:      Konfi guracja funkcjonalności i wydajności
          odbiegaj¹ca od ustawieñ standardowych 
          przez oprogramowanie konfi guracyjne 
          EMB 8000+

Numer produktu:  688100
Zastosowanie:   Modu³ do instalacji we w³asnym zakresie w centrali
      oddymiania EMB 8000+, do monitorowania g³ównego
      źród³a zasilania.

INSTRUKCJA MONTA¯U I URUCHOMIENIA

Power-Module-Extension
 (modu³ rozszerzaj¹cy zasilanie) PME



Instrukcja monta¿u
Power-Module-Extension PME

POD£¥CZENIE: POWER-MODULE-EXTENSION PME 

POD£¥CZENIE: POWER-MODULE-EXTENSION PME 

Pod³¹czenie: Power-Module-Extension PME
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BK  = czarny
BN  = br¹zowy
BU  = niebieski
OG = pomarañczowy
RD = czerwony



Instrukcja monta¿u
Power-Module-Extension PME

Wskaźniki: Power-Module-Extension PME

EMB 8000 +

BEZPIECZNIK

Bezpiecznik: Power-Module-Extension PME

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

 

Sygnalizacja diodowa LED
Dioda LED Reakcja Przyczyna 

Stan zasilania 
(zielony)

ON Zasilanie prawid³owe

OFF Uszkodzenie zasilania

Status 
(zielony)

ON Zasilanie sieciowe

OFF System wy³¹czony

WSKAŹNIKI I ELEMENTY KONTROLNE

WSKAŹNIKI I ELEMENTY KONTROLNE 
ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW I NAPRAWY

ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW, NAPRAWY
Wszystkie funkcje i wa¿ne elementy systemu s¹ sta-
le monitorowane. Uszkodzenia i mo¿liwe b³êdy 
po³¹czenia elementów systemu (takie jak: akumula-
tory, detektory, napêdy) s¹ sygnalizowane podczas 
uruchamiania centrali.

Bezpiecznik jest zlokalizowany na górze modu³u. 

Power-Module-Extension PME
Zasilanie akumulato-
rowe (uszkodzenie zasilania)

Przyczyna / 
rozwi¹zanie problemu

zielony

brak 
sygna³u

zielony

brak 
sygna³u

Uszkodzenie Przyczyna / 
rozwi¹zanie problemu

zielony

Niepod³¹czone akumulatory 
lub uszkodzony bezpiecznik w 
Power-Module-Extension PME

Reakcja z opóźnieniem ok. 30 sekund.

Wskaźniki:

wskaźnik zasilania (zielony)

wskaźnik status (zielony)

sygnalizacja na PM!
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