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Inteligentne rozwiązania do automatyzacji okien

BEZPIECZEŃSTWO

ZRÓWNOWAŻONE ENERGETYCZNIE

PRZYJAZNE W UŻYTKOWANIU

ATRAKCYJNY WYGLĄD



 AUMÜLLER AUMATIC
Rodzinna firma z ponad 45-letnią tradycją.

20.000 m2 Powierzchni

5.500 m2 Produkcja i magazyn

2.100 m2 Administracja 

Jako znan firma rodzinna, AUMÜLLER AUMATIC łączy wieloletnie doświad-
czenie z zaangażowaniem i dynamizmem z korzyścią dla klientów. Dzięki 

wiedzy oferujemy bezpieczne, zrównoważone energetycznie, łatwe w użyciu 
i atrakcyjne wizualnie rozwiązanie automatyzacji dla każdego okna

Jako firma międzynarodowa, oprócz siedziby głównej w Thierhaupten, mamy 
oddziały w Polsce, na Węgrzech, w Anglii, Chinach i Rosji.

Z SUKCESEM PROJEKTUJEMY BEZPIECZEŃSTWO

  z naszymi produktami „Made in Germany”

  dzięki narzej współpracy z ZVEI, VFF, VFE, DIN, CEN, 
CENELEC, ISO i IEC

 dzięki naszej elastyczności i integracji pionowej

  z dalekowzrocznym zarządem i zaangażowanymi 
pracownikami

ROZWÓJ

PRODUKCJA

INSTALACJA/ 
SERWIS

WSZYSTKO Z JEDNEGO 
ŹRÓDŁA
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ferralux

 AUMÜLLER FERRALUX®

Niezawodne systemy oddymiania

NASZE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI VENT ferralux®

 RWA (Systemy oddymiania)

 NRWG (okna oddymiające NSHEV zgodne z EN 12101-2)

  ASE (System oddymiania szybów windowych)

  Serwis (instalacja, uruchomienie i serwis systemów 
oddymiania)

ferralux® CENTRALE ODDYMIANIA
do zasilania i sterowania napędów 
 oddymiających i wentylacyjnych

  kompaktowe i modułowe

 wielofuncyjne

 programowalne

 możliwość sieciowania

  w pełni cyfrowe

Urządzenia ratujące ludzkie życie: im szybciej produkty spalania mogą 
ulatniać się, tym skuteczniej ludzie poszkodowani mogą się ratować; 

praca ratowników jest znacznie łatwiejsza, a zatem bardziej skuteczna. 
AUMÜLLER ferralux® zapewnia bezpieczeństwo dzięki wydajnym elementom 
sterującym, napędom oraz urządzeniom oddymiającym i odprowadzającym 
ciepło (NSHEV). Na klatce schodowej i w windzie, w budynku biurowym, a 
także na lotnisku i w szkołach.

ferralux® NAPĘDY
Do elektromotorycznej obsługi okien 
oddymiających

 programowalna elektronika kontrolna

  synchronizacja napędów

  „soft” start i „soft” stop

  konstrukcja bezobsługowa

EWAKUACJA BEZ DYMU!

TWOJE KORZYŚCI Z  
AUMÜLLER ferralux®

  ochrona życia ludzkiego

  oddymianie wyjść 
ewakuacyjnych

  ułatwia przeprowadzanie 
ewakuacji

  zapobiega kolejnym 
pożarom
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 AUMÜLLER VENT
Efektywność energetyczna dzięki kontrolowanej wentylacji naturalnej

NASZE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI vent

 vent (Naturalna wentylacja okienna)

 knL (Kontrolowana wentylacja naturalna)

  ASE (oddymianie szybów windowych)

  Service (montaż, konserwacja i naprawa 
systemów oddymiania i naturalnej wentylacji)

vent CENTALE WENTYLACYJNE
zasilanie i sterowanie napędami  
do wentylacji

 kompaktowe

 możliwość sieciowania

 wielofunkcyjne

 cyfrowe

vent NAPĘDY OKIENNE
Do automatycznej obsługi okien wen-
tylacyjnych

  bezpieczne otwieranie i zamykanie okien

 wymagana mała ilość miejsca do montażu

 łańcuchy ze stali nierdzewnej

 programowalna elektronika sterująca

ŚWIEŻE POWIETRZE WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH

TWOJE KORZYŚCI Z 
 AUMÜLLER vent

  wykorzystanie zjawisk 
fizycznych do wymiany 
powietrza

  Doceniane przez 
użutkowników

  Niskie koszty instalacji i 
eksploatacji

W budynkach użyteczności publicznej, szkołach, budynkach biurowych, w 
których pracują ludzie należy zapewnić cykliczną wymianę powietrza. 

Świeże powietrze zapewnia komfort pracy, lepsze przyswajanie wiedzy i dobre 
samopoczucie. Kontrolowana, automatyczna wentylacja naturalna zapobiega 
wilgoci, powstawaniu pleśni w budynku. Kontrolowana naturalna wentylacja 
jest pożądana w budynkach niskoenergetycznych (DGNB, LEED, BREEAM).
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 AUMÜLLER SERVICE
Twój niezawodny partner

ZAKRES KONSERWACJI I SERWISU 

  Sektor publiczny 
systemy oddymiania, systemy naturalnej wentylacji, bramy, 
bariery automatyczne

  Obiekty handlowe 
systemy oddymiania, systemy naturalnej wentylacji, bramy, 
bariery automatyczne

  Rezydencje prywatne 
bramy, bariery automatyczne

AUMUELLER Service GmbH jest wiarygodnym partnerem z 
ponad 45-letnim doświadczeniem. Zapewniamy, że Twój 

system ma długi czas użytkowania przez profesjonalną obsługę 
posprzedażową

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SERWISOWA OD JEDNEGO 
DOSTAWCY. 

Montaż

Nasi wykwalifikowani montażyści zamontują i uruchomią Twoje 
nowe produkty Auműller. Profesjonalna wykonana usługa to 
nasza podstawa.

Konserwacja

Profesjonalna konserwacja i serwis wymagany prawnie zapewnia 
długie i niezawodne użytkowanie produktów. Posiadając wielo-
letnie doświadczenie jesteśmy w stanie serwisować inne marki 
produktów dedykowanych do oddymiania i naturalnej wentylacji.

Serwis

Poszukujesz rozwiązania problemu? Znajdziemy rozwiązanie 
szybko, profesjonalnie i niezawodnie. Nie ma znaczenia czy są 
to produkty Auműller czy innego producenta.

AUMÜLLER SERVICE GmbH

 +49 (0)8271 42596-20

 +49 (0)8271 42596-21

 info@aumueller-service.de

AUMŰLLER SERWIS

Serwis posprzedażowy

 Usługi gwarancyjne

 Obsługa klienta

 Serwis 

 Części zamienne

OPROGRAMOWANIE ALPHA

Szerokie możliwości konfigura-
cji centrali

  Program nie wymaga instalacji 
zaraz po pobraniu gotowy do 
działania

  “Bring your own device” 
Użytkownik może pracować 
z wybranym przez siebie 
urządzeniem

 Prosta i przejrzysta obsługa  
Interfejs zoptymalizowany pod 
kątem dotyku i obsługiwany bez 
myszy.



01  EMB8000+ 02  EMB7300 03  LZ6 04  LZ1

05  LSF7000 06  KS2 07  KS4 08  KSA

09  KS15 10  PLA 11  PLS 12  FTA

13  LLA 14  FV 15  FVUI/FVUB/FVUR 16  OFV
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01   EMB8000+ SHEV centrala oddymiania

02   EMB7300 SHEV centrala oddymiania

03   LZ6 centrala wentylacyjna

04   LZ1 centrala wentylacyjna

05   LSF7000 centrala oddymiania szybów windowych

06   KS2 napęd łańcuchowy

07  KS4 napęd łańcuchowy

08  KSA napęd łańcuchowy

09  KS15 napęd łańcuchowy

10  PLA napęd wrzecionowy

11  PLS napęd wrzecionowy

12  FTA napęd ramieniowy

13   LLA napęd do okien żaluzjowych

14  FV napęd ryglujący

15   FVUI/FVUB/FVUR napęd ryglujący

16   OFV napęd ryglujący

 AUMÜLLER PRZEGLĄD PRODUKTÓW 
Rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb



Modułowa centrala oddymiania z technologią BUS.

Modułowa centrala oddymiania 
z cyfrową technologią BUS do 

zasilania napędów elektrycznych na-
pięciem 24 V DC do oddymiania oraz 
naturalnej wentylacji, dedykowana 
do budynków średnich oraz dużych.

PRODUKTY: 

  EMB8000+ 5 A
  EMB8000+ 10 A
  EMB8000+ 24 A
  EMB8000+ 48 A
  EMB8000+ 72 A
  EMB8000+ 96 A

CHARAKTERYSTYKA/CECHY

  Modułowa centrala oddymiania z technologią BUS do zasilania i kontroli napędów

  elektrycznych 24 V DC stosowanych w systemach oddymiania i naturalnej wentylacji

  Centrala oddymiania zgodna z prEN 12101-9

  Zasilanie zgodne z EN 12101-10

  Moc wyjściowa z małą ilością tętnienia resztkowego (<0,2 Vpp) – współpracuje ze 
wszystkimi standardowymi napędami

  Prosta i kompaktowa instalacja modułów na szynie z różnymi kombinacjami

  Prosta konfiguracja stref oddymiania oraz naturalnej wentylacji poprzez odpowiednie 
przeciąganie modułów

  przejrzyste elementy wyświetlacza i sterowania

  kompleksowe opcje ustawień podstawowych funkcji za pomocą oprogramowania 
oferowanego do pobrania za darmo

  liczne funkcje specjalne można skonfigurować za pomocą oprogramowania

  przygotowanie do podłączenia akumulatorów do zasilania awaryjnego (72 godziny)

  Komponenty systemu do indywidualnej rozbudowy, składające się z funkcjonalnych 
podstawowych jednostek sterujących, każdy ze strefą oddymiania i grupą wentylacyjną, 
a także różnorodnych modułów i wbudowanych urządzeń

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilające (V AC):  230 – 400

Wyjściowe natężenie prądu (A):  | 5 | 10 | 24 | 48 | 72 | 96 |

Max. pobór mocy (W):  | 322 | 506 | 805 | 1610 | 2416 | 3220 |

Napięcie wyjściowe (V DC):  24 (20 – 28 / <0,2 Vpp)

Obudowa:  Montaż natynkowy, metalowa, RAL 7035 (jasny szary)

VdS dopuszczenie nr.:  G512005

 modułowa

 wielofunkcyjna

 programowalna

 możliwość sieciowania

 cyfrowa

Więcej informacji o  
produkcje:

Kompaktowa centrala oddymiania o szerokich możliwościach

Kompaktowa centrala oddymiania 
do zasilania napędów eelektrycz-

nych napięciem 24 V DC do oddymia-
nia i kontrolowania systemu wentylacji 
w małych i średnich pomieszczeniach, 
takich jak klatki schodowe.

CHARAKTERYSTYKA/CECHY

  Kompaktowa centrala oddymiania do zasilania i kontroli napędów elektrycznych 24 V 
DC stosowanych w systemach oddymiania i naturalnej wentylacji

  Centrala oddymiania zgodna z prEN 12101-9

  Zasilanie zgodne z EN 12101-10

  Moc wyjściowa z małą ilością tętnienia resztkowego (<2 Vpp) – współpracuje ze 
wszystkimi standardowymi napędami

  1 grupa oddymiania, 1 (opcjonalnie dwie) linia wentylacji (wersja 2,5A/5A) do 2 grup 
oddymiania i 4 linii wentylacji (wersja 10A/20A)

  terminale podłączeniowe wyciągane w celu ułatwienia montażu

  Możliwość podłączenia napędów elektrycznych, wyzwalaczy systemów pneumatycznych 
oraz elektromagnesów

  Dwie linie wejściowe monitorowane

   przyciski oddymiania (HSE)

   detektory dymu / temperatury

  1 linia przycisków wentylacji (opcjonalnie 2) z funkcją OTWÓRZ-STOP-ZAMKNIJ

  2 sloty na karty przekaźnikowe do przekazywania sygnału (alarm, uszkodzenie)

  1 slot BUS do podłączenia karty sieciowej (LON, KNX)

  Bezpośrednie podłączenie czujnika wiatr i deszcz

  W każdej centrali EMB7300 można dołączyć w razie potrzeby zdalne sterowanie

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilające (V AC):  230 (195 – 253, 50 / 60 Hz)

Wyjściowe natężenie prądu (A):  | 2,5 | 5 | 10 | 20 |

Max. pobór mocy (W):  | 115 | 460 | 506 | 805 |

Napięcie wyjściowe (V DC):  24 (20 – 28 / <0,5 Vpp)

Zakres temperature pracy:  -5 °C to +40 °C

Stopień ochrony:  IP 30 / IP 40

Obudowa:  Montaż natynkowy, metalowa, RAL 7035 (jasny szary)

Zaciski podłączeniowe:  1,5 mm² / drives: 4 mm² (drut)

VdS dopuszczenie nr.:   G 514001 (bez przycisku oddymiania HSE lub z 
przyciskiem oddymiania HSE)

PRODUKTY: 

  EMB7300 2,5 A
  EMB7300 5 A
  EMB7300 10 A
  EMB7300 20 A

 kompaktowe 

 wielofunkcyjne

 programowalne

 możliwość sieciowania

 cyfrowe

Więcej informacji o  
produkcje:

CENTRALA ODDYMIANIA EMB8000+ CENTRALA ODDYMIANIA EMB7300
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Kompaktowa i wielofunkcyjna centrala wentylacyjna

CHARAKTERYSTYKA/CECHY

  Centrala pogodowa z akcesoriami takimi jak automatyka pogodowa kontrolująca napędy 
elektryczne 24 V DC

  Napięcie wyjściowe z małą ilością tętnienia resztkowego (<0,5 Vpp)

  Centrale wentylacyjne, które mogą pracować równolegle

  Możliwe kombinacje kilku grup wentylacji w jednej centrali

  Możliwość podłączenia przycisków wentylacji OTWÓRZ-STOP-ZAMKNIJ z możliwością 
ustawienia 2 priorytetów

  Możliwość ustawienia sposobu działania przycisku wentylacji (jednokrotne przyciśnięcie 
lub trzymanie)

  Indywidualne bezpieczniki każdej linii napędów

  Wejście dla sygnałów o wyższym priorytecie, np. bezpotencjałowe sygnały wiatru i deszczu

  Możliwość podłączenia do systemów naturalnej wentylacji

  Diody informujące o stanie centrali oraz elementy sterujące

  Płaska obudowa umożliwia montaż w podłodze lub suficie podwieszanym

  Możliwość integracji z systemem BMS poprzez BUS, LON i KNX

  Cyfrowy interfejs do obsługi napędów AUMÜLLER S12

  Możliwość rozbudowy do 8 grup wentylacji

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilające (V AC):  230 (195 – 253, 50/60 Hz)

Wyjściowe natężenie prądu (A):  | 10 | 24 | 30 |

Pobór mocy (W):  | 506 | 805 | 1518 |

Napięcie wyjściowe (V DC):  24 (20 – 28 / 0,5 Vpp)

Wejścia:  6x linii przycisków wentylacji z 2 priorytetami

Wyjścia:   1x 24 V DC / 500 mA (np. do podłączenia czujnika 
deszczu)

Sygnalizacja:   działania, wyjście napięcia w kierunku OTWÓRZ / 
ZAMKNIJ

Sloty:  moduły BUS (LON, KNX)

Obudowa:  metalowa, kolor RAL 7035 (jasny szary)

Wymiary  (szer. × wys. × dł.):  420 × 300 × 144 mm

Zaciski podłączeniowe:  skręcane 2,5 mm² (drut)

Stopień ochrony:  IP 30

Centrale wentylacyjne AUMŰLLER 
są bezpieczne i niezawodne. 

Zapewniają zasilanie i sterowanie 
napędami. W połączeniu z czujnikami 
pogodowymi, temperaturowymi za-
pewniają odpowiednie świeże powie-
trze i przyjemny komfort podczas 
codziennego użytku. Zastosowanie 
central wentylacyjnych przyczynia 
się do obniżenia kosztów zużycia 
energii i jednocześnie jest przyjazne 
dla środowiska.

PRODUKTY:

  LZ6 10 A 
  LZ6 24 A
  LZ6 30 A

 wielofunkcyjne

 programowalne

 możliwośc sieciowania

 cyfrowe

Więcej informacji o 
produkcje:

Kompaktowa i wielofunkcyjna centrala wentylacyjna

Centrale wentylacyjne AUMŰLLER 
są bezpieczne i niezawodne.  

Zapewniają zasilanie i sterowanie 
napędami. W połączeniu z czujnika-
mi pogodowymi, temperaturowymi 
zapewniają odpowiednie świeże po-
wietrze i przyjemny komfort podczas 
codziennego użytku. Zastosowanie 
central wentylacyjnych przyczynia 
się do obniżenia kosztów zużycia 
energii i jednocześnie jest przyjazne 
dla środowiska.

PRODUKTY:

  LZ1 2,5 A
  LZ1 2,5 A KNX

CHARAKTERYSTYKA/CECHY

  Centrala pogodowa z akcesoriami takimi jak automatyka pogodowa kontrolująca napędy 
elektryczne  24 V DC

  Centrale wentylacyjne, które mogą pracować równolegle

  Możliwość podłączenia przycisków wentylacji OTWÓRZ-STOP-ZAMKNIJ z możliwością 
ustawienia 2 priorytetów

  Możliwość ustawienia sposobu działania przycisku wentylacji (jednokrotne przyciśnięcie 
lub trzymanie)

  Możliwość podłączenia do systemów naturalnej wentylacji

  Diody informujące o stanie centrali oraz elementy sterujące

  Płaska obudowa umożliwia montaż w podłodze lub suficie podwieszanym

  Dostępna w wersji KNX

  Cyfrowy interfejs do obsługi napędów AUMÜLLER S12

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilające (V AC):  230 (195 – 253, 50/60 Hz)

Wyjściowe natężenie prądu (A):  2,5

Pobór mocy (W):  115

Napięcie wyjściowe (V DC):  24 (20 – 28 / <2 Vpp)

Wejścia: linie przycisków wentylacji z 3 priorytetami

Wyjście:   Linia napędów  
24 V DC / 500 mA (np. czujnik deszczu)

Sygnalizacja:   działania, wyjście napięcia w kierunku OTWÓRZ / 
ZAMKNIJ

sloty:  moduły KNX BUS

Obudowa:  natynkowa, plastikowa ABS

Wymiary (szer. × wys. × gł.):  180 × 130 × 60 mm

Zaciski podłączeniowe:  skręcane  2.5 mm² (drut)

Stopień ochrony:  IP 54 (z dławikami przewodów)

 kompaktowe

 wielofunkcyjne

 możliwośc sieciowania

 cyfrowe

Więcej informacji o 
produkcje:

LZ6 CENTRALA WENTYLACYJNA LZ1 CENTRALA WENTYLACYJNA
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Maksimum bezpieczeństwa, maksimum komfortu. System LSF

Centrala LSF7000 oferuje proste 
połączenie elektryczne. Kable 

elektryczne można wprowadzać od 
góry, od dołu lub z tyłu. Odłączane 
terminale umożliwiają wygodne i 
szybkie podłączenie linii detektora.

Centrala sterująca jest natychmiast 
gotowa do użycia dzięki wstępnie 
skonfigurowanemu oprogramowaniu 
i ustawionym parametrom.

PRODUKTY: 

  LSF7000 2,5 A
  LSF7000 5 A

CHARAKTERYSTYKA/CECHY

  Centrala oddymiania zgodna z prEN 12101-9

  Zasilanie zgodne z EN 12101-10

  2 monitorowane linie detektorów

  1 karta do zasilania urządzeń zewnętrznych 

  1 slot karty przekaźnikowej do przekazywania sygnału np. uszkodzenie

  1 slot na sygnał BUS (LON, KNX)

  Czytelne wskaźniki i elementy kontrolne

 przewód elektryczny doprowadzany z góry, z dołu lub z tyłu

  komplet akumulatorów do zasilania awaryjnego (72 godziny)

  zawiera konsolę montażową do akumulatorów

 aktywowanie funkcji czasowej otwiera podłączone urządzenia otwierające co około 8 
godzin przez 10 minut

  możliwość rozszerzenia o maksymalnie 2 karty przekaźnikowe REL65 do przesyłania 
sygnałów (nr produktu: 650200)

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilające (V AC):  230 (195 – 253, 50/60 Hz)

Pobór mocy (W):  | 115 | 460 |

Wyjściowe natężenie prądu (A):  | 2,5 | 5 |

Napięcie wyjściowe (V DC):  24 (20 – 28 / 2 Vpp)

Wyjścia:  | 1 | 2 |  Linie napędów

Wskaźniki:  Praca/uszkodzenie/otwarcie/zamknięcie

Sloty:  moduł BUS (LON, KNX)

Obudowa:   aP, Montaż natynkowy, stalowa,  
RAL 7035 (jasny szary)

Wymiary (szer. × wys. × gł.):  225 × 285 × 122 mm

Zaciski podłączeniowe:  skręcane 2.5 mm² (drut)

Stopień ochrony:  IP 30

  Wysoka oszczędność energii

  Krajowa aprobata technicz-
na dla nieregulowanych 
wyrobów budowlanych, 
wydana przez DIBt

  Zgodny z EN 81-20,  
EN 81-73 i VDI 6017

Więcej informacji o 
produkcje:

Bezpieczeństwo w bardzo małej obudowie

Siła250N i kompaktowa obudowa 
pozwala na zintegrowany mon-

taż napędu w profilu okna – napęd 
łańcuchowy KS2 jest zoptymali-
zowany do niezawodnego otwierania 
i zamykania okien.

PRODUKTY: 

  KS2 R (prawy)
  KS2 L (lewy)
  KS2 TWIN
  KS2 Set 230 V / 24 V

CHARAKTERYSTYKA/CECHY

  Do kontrolowanej naturalnej wentylacji, systemów oddymiania i napowietrzania oraz 
okien oddymiających ferralux® zgodnych z EN12101-2

  Wersja R (prawa), L (lewa) i TWIN

  Obudowa z anodowanego aluminium lub w kolorze RAL

  Wysokiej, jakości wyginany łańcuch ze stali nierdzewnej bez wystających główek nitów

  Możliwość zintegrowanego montażu w profilu okna

  Możliwość montażu bezpośredniego na ościeżnicy bez konsoli ramowej

  Programowalne parametry inteligentnej elektroniki S12

   synchronizacja i kontrola sekwencyjna

   synchronizacja i kontrola sekwencyjna

   wysuw łańcucha, siła domykania, prędkość

   zmiana polaryzacji przy przeciążeniu w kierunku zamykania

  Kompatybilny z rozwiązaniem M-COM® do automatycznej sychronizacji i kontroli 
sekwencyjnej

DANE TECHNICZNE

Typ:  24V DC, S2/S12 und 230V AC, S12

Siła pchnia/ciągnięcia:  max. 250 N (TWIN 500 N)

Wysuw:  50 – 1000 mm – programowalny

Prędkość:  5 – 14 mm / s  – programowalna

Obudowa (szer. × wys.):  42 × 26 mm, długość zależna od wysuwu

Łańcuch:   ze stali nierdzewnej, wyginany, bez wystających 
główek nitów

Wersja:  R (prawy), L (lewy), TWIN, Z, Set 230V/24V

Stopień ochrony:  IP 32

  Bezpieczne otwieranie i 
zamykanie okna

  Wymagana mała ilość 
miejsca na montażu

  Łańcuch ze stali nierdzewnej

  Programowalna elektronika

Więcej informacji o 
produkcje:

LSF7000 CENTRALA KS2 NAPĘD ŁAŃCUCHOWY
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Nowoczesna moc w bardzo małej obudowie.

Siła 400N w bardzo małej kom-
paktowej obudowie, wymiar 

35 × 24 mm (S × W), sprawia, że 
jest to obecnie najmocniejszy napęd 
na rynku w swojej klasie.

PRODUKTY: 

  KS4 R (prawy)
  KS4 L (lewy)

CHARAKTERYSTYKA/CECHY

  Do kontrolowanej naturalnej wentylacji, systemów oddymiania i napowietrzania oraz 
okien oddymiających ferralux® zgodnych z EN12101-2

  Obudowa z anodowanego aluminium lub w kolorze RAL

  Wysokiej, jakości wyginany łańcuch ze stali nierdzewnej bez wystających główek nitów

  Możliwość zintegrowanego montażu w profilu okna

  Możliwość montażu bezpośredniego na ościeżnicy bez konsoli ramowej

  Informacja  “ZAMKNIĘTY” i stop (max. 24V, 500mA) w standardzie

  Programowalne parametry inteligentnej elektroniki S12

   informacja “OTWARTY” i stop (max 24V, 500 mA)

   synchronizacja i kontrola sekwencyjna

   delikatny start i stop w pozycjach końcowych

   wysuw łańcucha, siła domykania, prędkość

   zmiana polaryzacji przy przeciążeniu w kierunku zamykania

  Zintegrowana wtyczka przewodu zasilającego 

  Kompatybilny z rozwiązaniem M-COM® Click do automatycznej sychronizacji i kontroli 
sekwencyjnej 

  Wtyczka do sztywnego montażu dwóch napędów z lustrzanym odbiciem

  Dostępne również rozwiązanie Drehvolution do okien rozwiernych do wewnątrz

DANE TECHNICZNE

Typ:  24 V DC, S12

Siła pchania/ciągnięcia:  max. 400 N

Wysuw łańcucha:  50 – 1000 mm – programowalny

Prędkość:  5 – 14 mm / s – programowalna

Obudowa (szer.×wys.):  35 × 24 mm, długość zależna od wysuwu

Łańcuch:   wykonany ze stali nierdzewnej, wyginany, bez 
wystających główek nitów

Wersja:  R (prawy), L (lewy)

Protection range:  IP 32

  Bezpieczne otwieranie i 
zamykanie okna

  Wymagana mała ilość 
miejsca na montażu

  Łańcuch ze stali nierdzewnej

  Programowalna elektronika

Więcej informacji o 
produkcje:

Moc i bezpieczeństwo

Napęd łańcuchowy KSA został 
zaprojektowany przez firmę 

AUMŰLLER do sił od 600 do1200 
N. Kompaktowy rozmiar napędu 
KSA sprawia, że jest on optymalny 
dla okien w fasadach oraz dachach. 

CHARAKTERYSTYKA/CECHY

  Do kontrolowanej naturalnej wentylacji, systemów oddymiania i napowietrzania oraz 
okien oddymiających ferralux® zgodnych z EN12101-2

  Wersja TWIN i D z dwoma łańcuchami i podwójną siłą

  Regulowane naprężenie łańcucha

  Mechaniczne odblokowywanie łańcucha bez zasilania ułatwia montaż

  Obudowa z anodowanego aluminium lub w kolorze RAL

  Wysokiej, jakości, wytrzymały, ze stali nierdzewnej łańcuch

  Programowalne parametry inteligentnej elektroniki S12

   synchronizacja i kontrola sekwencyjna

   delikatny start i stop w pozycjach końcowych

   wysuw łańcucha, siła domykania, prędkość

   zmiana polaryzacji przy przeciążeniu w kierunku zamykania

  zintegrowana wtyczka przewodu zasilającego

  Kompatybilny z rozwiązaniem M-COM® Click do automatycznej sychronizacji i 
kontroli sekwencyjnej

DANE TECHNICZNE

Typ:  24V DC, S12 und 230V AC, S12

Siła pchania / ciągnięcia (N):  | 600 | 1200 |

Wysuw:  50 – 1500 mm – programowalny

Prędkość:  5 – 14 mm / s – programowalna

Obudowa (szer. × wys.):   56 × 40 mm (D: 104 × 50 mm),  
długośc zależna od wysuwu

Łańcuch:  sztywny ze stali nierdzewnej

Wersja:  Solo, TWIN, D, Z

Stopień ochrony:  IP 32

PRODUKTY: 

  KSA
  KSA TWIN
  KSA D

  Bezpieczne otwieranie i 
zamykanie okna

  Wymagana mała ilość 
miejsca na montażu

  Łańcuch ze stali nierdzewnej

  Programowalna elektronika

Więcej informacji o 
produkcje:

KS4 NAPĘD ŁAŃCUCHOWY NAPĘD ŁAŃCUCHOWY
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KS15: Napęd do ciężkich okien dachowych

Nowy napęd łańcuchowy AU-
MÜLLER KS15 wyznacza stan-

dardy pod względem mocy, obsługi 
i wzornictwa. Nigdy wcześniej nie 
było łatwiej otwierać bardzo dużych 
i ciężkich okien dachowych.

Dzięki sile 1500 N KS15 bezpiecznie 
i niezawodnie porusza nawet bardzo 
duże i ciężkie okna.

CHARAKTERYSTYKA/CECHY

  Do kontrolowanej naturalnej wentylacji, systemów oddymiania i napowietrzania oraz 
okien oddymiających ferralux® zgodnych z EN12101-2

  Obudowa z anodowanego aluminium lub w kolorze RAL

  Wysokiej jakości, solidny i niklowany stalowy łańcuch

  Wyjście łańcucha na środku

  Krótka konstrukcja dzięki potrójnemu zwinięciu łańcucha, cicha praca

  Informacja  „ZAMKNIĘTY” i stop (max. 24 V, 500 mA) w standardzie

  Programowalne parametry inteligentnej elektroniki S12:

   informacja „OTWARTY” i stop (max 24V, 500 mA)

   synchronizacja i kontrola sekwencyjna

   delikatny start i stop w pozycjach końcowych

  zmiana polaryzacji przy przeciążeniu w kierunku zamykania

  zintegrowana wtyczka przewodu zasilającego

  Kompatybilny z rozwiązaniem M-COM® Click do automatycznej sychronizacji  
i kontroli sekwencyjnej

DANE TECHNICZNE

Typ:  24 V DC, S12

Siła pachania / ciągnięcia:  max. 1500 N

Wysuw:  250 – 1000 mm – programowalny

Prędkość:  6 – 17 mm/s – progrmaowalna

Obudowa:   (szer. × wys.) 120 × 60 mm, długość zależna od 
wysuwu

Łańcuch:  wysokiej jakości, solidny i niklowany stalowy łańcuch

Wersja:  Solo, Synchro

Stopień ochrony:  IP 20

PRODUKTY: 

  KS15

  Otwieranie dużych 
elementów

  Krótki czas montażu

  Inteligentna elektronika 
kontrolna

Więcej informacji o 
produkcje:

Kompaktowe i z dużą siłą

Napędy wrzecionowe PLA firmy 
AUMŰLLER w zależności od 

modelu posiadają siłę od 600 do 
1600 N. Mają bardzo kompaktową 
obudowę o średnicy 36 mm, przez 
co dobrze wpisują się w estetykę 
budynków. Najczęstsze stosowane są 
w oknach w fasadach oraz dachach. 

PRODUKTY: 

  PLA6
  PLA8
  PLA101
  PLA116
  PLA10
  PLA16

CHARAKTERYSTYKA/CECHY

  Do kontrolowanej naturalnej wentylacji, systemów oddymiania i napowietrzania oraz 
okien oddymiających ferralux® zgodnych z EN12101-2

  Wytrzymała konstrukcja odporna na korozję, obudowa z anodowanego aluminium  
(D = 36 mm), lub w kolorze RAL

  Szeroka gama konsol ułatwia montaż

 Wrzeciono zamontowane w łożyskach kulkowych z tłumieniem położenia końcowego

  Stalowa obudowa wrzeciona

  Programowalne parametry inteligentnej elektroniki S12:

  synchronizacja i kontrola sekwencyjna

  Delikatny start i stop w pozycjach końcowych

  Wysuw łańcucha, siła domykania, prędkość

  Zmiana polaryzacji przy przeciążeniu w kierunku zamykania

  Stopień ochrony IP 65 

  IP65 z membraną GORE-TEX®

  Kompatybilny z rozwiązaniem M-COM® do automatycznej sychronizacji i kontroli 
sekwencyjnej

DANE TECHNICZNE

Typ:  24V DC, S3 und S12

Siła pchania / ciągnięcia:  600 – 1600 N (w zależności od wersji)

Wysuw:  100 – 1000 mm

Prędkość:  4,0 – 12,5 mm / s (w zależności od wersji)

Obudowa (śr. × dł.):  D = 36 mm, długośc zalezna od wysuwu

Obudowa wrzeciona:  stal nierdzewna

Wersja:  Solo, Tandem, Synchro

Stopień ochrony:  IP 65

  Bezpieczne otwieranie i 
zamykanie okna

  Kompaktowa kontrukcja

  Obudowa wrzeciona ze stali 
nierdzewnej

Więcej informacji o produkcje:

KS15 NAPĘD ŁAŃCUCHOWY DO ZADAŃ SPECJALNYCH PLA NAPĘDY WRZECIONOWE
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Napędy do dużych obciążeń

Napędy wrzecionowe PLS firmy 
AUMŰLLER w zależności od 

modelu posiadają siłę od 1500 do 
5000 N. Są optymalnym rozwiąza-
niem do bezpiecznego otwierania 
ciężkich okien dachowych. Kom-
paktowa obudowa napędów dobrze 
komponuje się w konstrukcjach 
świetlików dachowych

CHARAKTERYSTYKA/CECHY

  Do kontrolowanej naturalnej wentylacji, systemów oddymiania i napowietrzania oraz 
okien oddymiających ferralux® zgodnych z EN12101-2

  Wydajne napędy o sile do 5000 N

  Wytrzymała konstrukcja odporna na korozję, obudowa z anodowanego aluminium  
(D = 50 mm), lub w kolorze RAL

  Szeroka gama konsol ułatwia montaż (na zamówienie śruba montażowa w obudowie)

  Wrzeciono zamontowane w łożyskach kulkowych z tłumieniem położenia końcowego

  Stalowa obudowa wrzeciona

  Programowalne parametry inteligentnej elektroniki S12:

   synchronizacja i kontrola sekwencyjna 

   delikatny start i stop w pozycjach końcowych

   wysuw łańcucha, siła domykania, prędkość

   zmiana polaryzacji przy przeciążeniu w kierunku zamykania

 membrana GORE-TEX®

  Kompatybilny z rozwiązaniem M-COM® do automatycznej sychronizacji i kontroli 
sekwencyjnej

DANE TECHNICZNE

Typ:  24V DC, S12

Siła pchania / ciągnięcia:  1500 – 5000 N

Wysuw:  300 – 1200 mm

Prędkość:  4,0 – 17,0 mm / s (w zależności od wersji)

Obudowa (śr. × dł):  D = 50 / 60 mm, długość zależna od wysuwu

Obudowa wrzeciona:  Stal nierdzewna

Wersja:  Solo, Synchro

Stopień ochrony:  IP 54

PRODUKTY: 

  PLS15
  PLS30
  PLS50

Więcej informacji o 
produkcje:

  Bezpieczne otwieranie i 
zamykanie okna

  Kompaktowa konstrukcja

  Obudowa wrzeciona ze stali 
nierdzewnej

Elektryczny napęd do drzwi i okien w systemach oddymiania i naturalnej wentylacji

Napęd ramieniowy firmy AUMŰL-
LER posiada doskonale zaprojek-

towaną aluminiową obudowę oraz 
ramię umiejscowione z boku. Gdy 
napęd jest zamknięty ramię spoczywa 
płasko na obudowie. Kąt otwarcia na-
pędu wynosi ok. 93 stopnie. Może być 
wykorzystywany do drzwi oraz okien 
w celu dopływu świeżego powietrza.

CHARAKTERYSTYKA/CECHY

  Do kontrolowanej naturalnej wentylacji, systemów oddymiania i napowietrzania oraz okien 
oddymiających ferralux® zgodnych z EN12101-2

 Typy:

  R z rolką do otwierania drzwi napowietrzających do kąta 90°

   DF z konsolą do okien rozwiernych do wewnątrz do kąta 90°

   GF z szyną do okien rozwiernych na zewnątrz do kąta 90°

  Programowalny styk bezpotencjałowy

  Odporna na korozję obudowa

  Łatwy montaż dzięki otworom montażowym w obudowie 

  Programowalna elektronika S12

   Możliwość synchronizacji i kontroli sekwencyjnej do  napędów

   Delikatny start i stop w pozycjach końcowych

   Programowalny kąt otwarcia, siła zamykania i prędkość

   Zmiana polaryzacji przy przeciążeniu w kierunku zamykania

  Kompatybilny z rozwiązaniem M-COM® do automatycznej sychronizacji i kontroli 
sekwencyjnej

  zintegrowana wtyczka przewodu zasilającego

DANE TECHNICZNE

Typ:  24V DC, S12

Moment obrotowy:  OTWIERANIE/ ZAMYKANIE 215 Nm / 215 Nm

 Kąt otwarcia:  0 – 93 stopni

Prędkość:  2,0 stopnie na sekundę

Obudowa (szer. × gł. × dł.):  40 × 56 × 421 mm, aluminum

Ramię:  20 × 30 × 380 mm, aluminium

Wersja:  R / DF / GF

Stopień ochrony:  IP 32

PRODUKTY: 

  FTA600 R
  FTA600 DF
  FTA600 GF

  Bezpieczne otwieranie i 
zamykanie okna

  Kompaktowa konstrukcja

  Programowalna elektronika

Więcej informacji o 
produkcje:

PLS NAPĘDY WRZECIONOWE FTA NAPĘD RAMIENIOWY
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Napęd okien żaluzjowych w systemach oddymiania i naturalnej wentylacji.

Napędy żaluzjowe  AUMÜLLER 
posiadają elegancką i wą-

ską konstrukcję, dzięki cze-
mu napęd LLA doskonale inte-
gruje się z oknem żaluzjowym. 
Napęd LLA umożliwia zsynchroni-
zowane i sekwencyjne sterowanie 
maksymalnie 4 napędami.

PRODUKTY: 

  LLA 10
  LLA 16

CHARAKTERYSTYKA/CECHY

  Do kontrolowanej naturalnej wentylacji, systemów oddymiania i napowietrzania oraz 
okien oddymiających zgodnych z EN12101-2

  Przełączniki DIP switch do ustawienia kierunku ruchu oraz pracy pojedynczej lub 
synchronizacyjnej

  Przycisk do zamykania awaryjnego

  tryb samouczenia, identyfikacja skoku

  Solidna, odporna na korozję konstrukcja

  przyjazny dla użytkownika montaż z ukrytymi poziomymi otworami pod pochyłymi 
zaślepkami

  Programowalna elektronika S12

   Synchronizacja i kontrola sekwencyjna do 4 napędów.

   Delikatny start i stop w pozycjach końcowych

   wysuw, siła, prędkość

   Zmiana polaryzacji przy przeciążeniu w kierunku zamykania

DANE TECHNICZNE

Typ:  24 V DC, S12

Siła pchania / ciągnięcia:  1000 N / 1000 N

Siła pchania / ciągnięcia: 1600 N / 1600 N

Skok:  60 – 200 mm

Prędkość:  4 mm/s

Obudowa: (szer. × wys.):  35 × 35 mm, długość zależna od skoku 

Adapter sprzęgający:   PA6 z frezowanym rowkiem (S × D × G): 
13.8 × 19 × 8 mm

Wersja:  Solo

Stopień ochrony:  IP 40

  Bezpieczne otwieranie i 
zamykanie okna

  Kompaktowa konstrukcja

  Wytrzymała konstrukcja

  Elektroniczne 
zabezpieczenie 
przeciążeniowe

Więcej informacji o 
produkcje:

Bezpieczne zamknięcie

CHARAKTERYSTYKA/CECHY

 Do kontrolowanej naturalnej wentylacji, systemów oddymiania i napowietrzania oraz 
okien oddymiających ferralux® zgodnych z EN12101-2

 Typy:

   FV1 – bez elektronicznej krańcówki i kontroli sekwencyjnej, ale z modułem USKM do 
synchronizacji napędów i kontroli sekwencyjnej

   FV3 – z krańcówką i kontrolą sekwencyjną do napędów PL6 S1 / PL10 S1

   FV4 – z elektroniczną krańcówką i kontrolą sekwencyjna do napędów S3 i S12 (układ 
połączenia w gwiazdę zasilanie napędu nie przez FV4 – kontrola sekwencyjna przez 
standard komunikacyjny), możliwość stosowania z M-COM®

  Liczba punktów ryglujących (VP):

   1 VP – długość obudowy 420 mm w wersji prawej lub lewej

   2 VP – długość obudowy 1200 mm lub 2000 mm

   3 VP – długość obudowy 2000 mm

  wąski wspornik blokujący

  Solidna konstrukcja odporna na korozję w obudowie z anodowanego aluminium 
(L×35×35 mm), opcjonalnie w kolorze RAL

  Łatwa instalacja dzięki otworom w obudowie 

  Terminal podłączeniowy pod boczna zaślepką (w FV3 I FV4)

DANE TECHNICZNE

Typ:  24 V DC

Siła:  600 N

Czas pracy:  5 s

Obudowa:   (szer. × wys) 35 × 35 mm, aluminium, długość 
zależna od wersji 

Adapter sprzęgający:  konsola blokująca

Wersja:  FV1, FV3, FV4 mit 1 – 3 punktami ryglowania

Stopień ochrony:  IP 32

PRODUKTY: 

  FV1
  FV3
  FV4

Mocny napęd blokujący do mon-
tażu na ramie okna. Można go 

również stosować do skrzydeł bez 
okucia, szczególnie nadaje się do 
modernizacji.

Więcej informacji o 
produkcje:

  Bezpieczne ryglowanie i 
odryglowanie okna

  Kompaktowa konstrukcja

  Wytrzymała konstrukcja

  Elektroniczny system 
przeciążeniowy

LLA NAPĘD DO OKIEN ŻALUZJOWYCH FV NAPĘD RYGLUJĄCY
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Wszechstronny napęd ryglujący.

Siła 600N,  smukła  obu-
dowa  415 × 26 × 26 mm 

(dł. × szer. × wys.) oraz trzy wersje 
- B, R i I - sprawiają, że FVUX jest 
absolutnie wszechstronny wśród 
napędów ryglujących. 

Napęd można ukryć w profilach 
okiennych, a jego atrakcyjny kształt 
sprawia, że nadaje się również do 
montażu powierzchniowego na ramie 
okna. Dzięki dużym siłom FVUX jest w 
stanie poruszać wszystkimi typowymi 
systemami okuć blokujących.

CHARAKTERYSTYKA/CECHY

  Do kontrolowanej naturalnej wentylacji, systemów oddymiania i napowietrzania oraz 
okien oddymiających ferralux® zgodnych z EN12101-2

  Elektronika kompatybilna z M-COM®, zabezpieczenie przeciążeniowe, kontrola 
sekwencyjna S3 i S12 napędów (możliwość połączenia w gwiazdę do kontroli 
sekwencyjnej przez żyłę komunikacyjną, zasilanie napędów otwierających nie przebiega 
przez FVUx)

 Wersja:

   FVUB: Montaż na ramie okna otwieranego do wewnątrz

   FVUI: Do montażu wewnątrz profilu ościeżnicy

   FVUR: Do montażu na ramie okna otwieranego na zewnątrz lub na skrzydle okna 
otwieranego do wewnątrz

  Konsola blokująca  obsługuje wielopunktowe systemy blokujące za pomocą 
dodatkowego punktu blokującego (FVUI: można zamontować z obu stron i obrócić o 
180 °)

  Solidna, odporna na korozję konstrukcja w aluminiowej obudowie (415 × 26 × 26 mm) 
lub opcjonalnie lakierowana w kolorach RAL

  Możliwość awaryjnego otwarcia ręcznego

  Ukryte zaciski podłączeniowe i zintegrowany przycisk do ustawiania kierunku pracy

  Konsola blokująca dostosowywana do system okna

DANE TECHNICZNE

Typ:  24 V DC

Siła:  600 N

Skok:  18 mm

Czas pracy:  5 s

Obudowa  (sze. × wys.):  26 × 26 mm, aluminium

Konsola blokująca:   konsola blokująca (do FVUI) Konsola blokująca  
(do FVUB i FVUR)

Wersja :  FVUI, FVUB R, FVUB L, FVUR

Stopień ochrony:  IP 32

PRODUKTY: 

  FVUI 
  FVUR
  FVUB R (prawy)
  FVUB L (lewy) 

  Szybki czas otwarcia

  Uniwersalne opcje instalacji

  Inteligentna elektronika 
sterująca

  Smukła konstrukcja

Więcej informacji o 
produkcje:

Wszystko pod kontrolą

Napęd OFV firmy AUMŰLLER jest 
montowany na płycie w miejscu 

klamki okna. Obraca mechanizm 
klamki z momentem 10 Nm. Możliwy 
do zastosowania w większości typow-
ych okien z napędami elektrycznymi.

CHARAKTERYSTYKA/CECHY

  Do kontrolowanej naturalnej wentylacji, systemów oddymiania i napowietrzania oraz okien 
oddymiających ferralux® zgodnych z EN12101-2

 Typy:

   Z krańcówką i kontrolą sekwencyjną do napędów PL6 S1 / PL10 S1 (0,8A) i S2 / S3 /S12

   OFV1 M-COM® z elektroniczna krańcówka i kontrola sekwencyjną do napędów S3 i S12 
(układ połączenia w gwiazdę zasilanie napędów otwierającyh nie przebiega przez OFV – 
kontrola sekwencyjna przez standard komunikacyjny), możliwość stosowania z M-COM®

   Regulowany kąt obrotu 90°/180°

   Ustawiany kierunek obrotu lewo/prawo

  Montaż w miejscu klamki okna

  Trzpień napędu porusza wielopunktowe okucia przez mechaniczną przekładnię klamki

  Solidna konstrukcja odporna 

  Łatwy montaż dzięki istniejącym otworom

  Ukryte zaciski przewodu, przełączniki DIP switch do regulacji

DANE TECHNICZNE

Typ:  24 V DC, S3

Moment obrotowy:  10 Nm

Kąt obrotu:  90° / 180° (lewo/ prawo)

czas otwierania:  4,5 – 9 s

Obudowa  (szer. × wys. × dł.):  aluminium/ABS 40 × 156 × 83 mm, szary

Adapter sprzęgający:  Kwadratowy trzpień do przekładni

Stopień ochrony:  IP 32 

PRODUKTY: 

  OFV1
  OFV1 M-COM®

  Bezpieczne otwieranie i 
zamykanie okna

  Kompaktowa konstrukcja

  Wytrzymała konstrukcja

  Elektroniczny system 
przeciążeniowy

Więcej informacji o 
produkcje:

FVUX NAPĘD RYGLUJĄCY OFV KLAMKA ELEKTRYCZNA
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