
Sensor-Module SM
W celu ustawienia funkcji wymagane jest opro-
gramowanie producenta centrali.

Uruchomienie modu³u:
• Zintegrowaæ modu³ z wewnêtrznym BUS
• Pozycja za Power-Module PM / Power-Module-
 Extension PME.
• Zamontowaæ na szynie 35 mm

Funkcje:
• Monitorowanie trzech linii detektorów (alarm,
 uszkodzenie).
• Przetwarzanie sygna³ów z przycisków wentylacji
• Przekazywanie sygna³u o uszkodzeniu i alarmie do
 jednostek zewnêtrznych.
• Mo¿e zostaæ zainstalowany w centrali tylko w
 przypadku wcześniejszego monta¿u Control-
 Module CM.

! !

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 Sensor-
Module SM.
Ustawienie poszczególnych funkcji wy-
maga oprogramowania producenta cen-
trali.
Zachowaæ niniejsza instrukcje podczas 
ca³ego okresu eksploatowania centrali. 

Sensor-Module SM

Napiêcie zasilaj¹ce:    24 V DC
Napiêcie linii detektorów:  24 V DC
Wewnêtrzny pobór pr¹du:  12,6 mA

Obudowa (WxHxD):    100 x 120 x 22,5 mm, ABS, czarny
Szerokośæ modu³u:     1 ME
Wejścia:        3 linie detektorów 
          (max. 10 elementów / linia)
                                               linia przycisków wentylacji 
          (max. 10 elementów)
Wyjścia:        1 styk bezpotencja³owy (42V / 0,5A)
Wskaźniki:       zasilanie, uszkodzenie, alarm
Elementy kontrolne:    przycisk: Reset
Pod³¹czenia:       terminale zaciskowe 1 mm2, 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:  688150
Zastosowanie:   Modu³ do samodzielnej instalacji w EMB 8000+, do
      pod³¹czenia detektorów dymu i przycisków oddy-
      miania.

INSTRUKCJA MONTA¯U I URUCHOMIENIA

Sensor-Module SM



Instrukcja monta¿u
Sensor-Module SM

RD GN YE RD GN YE

Pod³¹czenie: Sensor-Module SM

POD£¥CZENIE: SENSOR-MODULE SM 

Przyciski oddymiania

Nadzorowanie otwierania 
i zamykania Drive-Module  

do nastêpnego SM (Standard)

BUS

BUS

POD£¥CZENIE: SENSOR-MODULE WM 

BK  = czarny
BN  = br¹zowy
BU  = niebieski
OG = pomarañczowy
RD = czerwony

Linia detektorów 1 Linia detektorów 2 Linia detektorów 3
Detektory dymu lub 

zewnêtrzny sygna³ z SAP

RE musi pozostaæ tylko 
w ostatnim przycisku 
oddymiania na linii!

D³ugośæ 
przewodu:
max. 400 m
0,5 mm2

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

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

Alarm / Otwieranie

Praca

Uszkodzenie 

Wskaźnik
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Wskaźnik
ALARM
OTWARCIE

ALARM
OTWARCIE

ALARM
OTWARCIE

ALARM
OTWARCIE

ZAMY-
KANIE

ZAMY-
KANIE

Przyciski Przyciski

Zaciski pod³¹czeniowe:

max. 10 sztuk
400 m

max. pod³¹czenie 
10 detektorów 
dymu do SM!Wskaźniki przycisku oddymiania:

RD  = czerwony  (alarm)
GN  = zielony  (praca / OK)
YE  = ¿ó³ty   (uszkodzenie)

Przycisk oddymiania X Przycisk oddymiania 1

Kontrola 
wentylacji

lub lub

wskaźnik zasilania (zielony)

wskaźnik uszkodzenia  (¿ó³ty)

alarm (otwieranie) (czerwony)

Przycisk RESET

nie do kolejne-
go urz¹dzenia 
steruj¹cego

=

Zainstalowaæ RE w nie-
wykorzystywanych liniach 
detektorów!

SAP Modu³
 pod³¹c-
zeniowy

Zainstalowaæ RE w 
ostatnim detektorze 
dymu na linii!



Instrukcja monta¿u
Sensor-Module SM

Wskaźniki: Sensor-Module SM

EMB 8000 +

Reset

Sygnalizacja diodowa LED
Dioda LED Reakcja Przyczyna 

Praca
(zielony)

ON Normalny stan pracy

OFF Uszkodzenie

miga szybko
ModBus
b³¹d komunikacji

Uszkod-
zenie
(¿ó³ty)

ON
Uszkodzenie lini 
przycisku oddymiania

OFF Brak uszkodzenia

miga powoli
uszkodzenie lini 1 
detektorów dymu 

miga szybko
uszkodzenie lini 2 
detektorów dymu 

miga
praca na 
akumulatorach

Alarm 
(czer-
wony)

ON
Alarm lub 
OTWIERANIE

OFF Normalny stan pracy

miga wolno
Detektory dymu nadal 
aktywne po skasowaniu / 
ZAMKNIÊCIU

miga szybko
Alarm nadal aktywny z 
przycisków oddymiania po 
skasowaniu / ZAMKNIÊCIU

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.

Sensor-Modul 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 
(sprawdziæ taśmê) lub b³¹d 
Control-Module (sprawdziæ 
zasilanie)

Sygnalizacja równie¿ na zewnêtrznych sygnalizatorach (przyciski oddymiania)

Sygnalizacja równie¿ na zewnêtrznych sygnalizatorach (przyciski oddymiania)

Sygnalizacja równie¿ na zewnêtrznych sygnalizatorach (przyciski oddymiania)

Wskaźniki:

wskaźnik zasilania (zielony)

wskaźnik uszkodzenia (¿ó³ty)

alarm (otwieranie) (czerwony)

Przycisk :
RESET
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