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Większa elastyczność

Większa kompatybilność

Większe bezpieczeństwo

Większa wszechstronność

BEZPRZEWODOWE ODDYMIANIE I 
WENTYLACJA NA KLATKACH SCHODOWYCH
Prosta. Kompatybilna. Bezprzewodowa.

BEZPRZEWODOWE ODDYMIANIE I 
WENTYLACJA
Następujące element tworzą bezprzewodowy 
system oddymiania i wentylacji poza 
centralą oddymiania

DANE DO ZAMÓWIENIA

Produkt Numer produktu

Odbiornik sygnału do central oddymiania Aumüller 528738

Antena radiowa+konsola montażowa 528737

Czerwony radiowy przycisk oddymiania (ABS)
zawiera 1 baterię litową (numer produktu 545050)

528731

Żółty radiowy przycisk oddymiania (ABS)
zawiera 1 baterię litową (numer produktu 545050)

528732

Szary radiowy przycisk oddymiania (ABS) 
zawiera 1 baterię litową (numer produktu 545050)

528733

Niebieski radiowy przycisk oddymiania (ABS) 
zawiera 1 baterię litową (numer produktu 545050)

528734

Pomarańczowy radiowy przycisk oddymiania (ABS) 
zawiera 1 baterię litową (numer produktu 545050)

528735

Radiowa kontrolowana wentylacja – FLS24V 
zawiera stację pogodową z kontrolerem bezprzewodowym

623000

SZYBKO I BEZPIECZNIE   
Bezprzewodowy i łatwy do 
podłączenia w istniejącą instalację 
Instalacja bez przerywania pracy 
funkcjonującego systemu

GŁÓWNE ZALETY
 Podłączenie przycisku oddymiania bez 

skomplikowanego procesu uczenia i konfiguracji  

 Podczas instalacji w budynku nie jest wymagana 
instalacja przewodów do przycisków oddymiania 

 Sygnalizacja stanu baterii oraz jakość sygnału 
pozwala uniknąć błędów

  IDEALNE ROZWIĄZANIE DO RENOWACJI OBIEKTÓW

EMB7300 + Moduł radiowy
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EMB7300 CENTRALA STEROWANA RADIOWO
Moduł do odbioru sygnału radiowego do centrali EMB7300 
rozszerza zakres zastosowania centrali bez konieczności 
układania przewodów.

WENTYLACJA KONTROLOWANA RADIOWO
Nowoczesny dodatek do centrali oddymiania 
regulujący wymianę powietrza na klatce schodowej  
bez konieczności układania przewodów.

  Moduł radiowy może być zastosowany we 
wszystkich typach centrali EMB7300 i umożliwia 
rozbudowę już istniejącej instalacji bez 
skomplikowanych prac montażowych.

  Prosta instalacja w funkcjonującyh budynkach bez 
wymagania układania przewodów

  Dzięki integracji modułu radiowego z EMB7300 
nie jest wymagana żadna  dodatkowa zewnętrzna 
obudowa obok centrali oddymiania 

  Duży zasięg sygnału pozwala zrezygnować ze 
wzmacniaczy sygnałów lub innych dodatkowych 
akcesoriów w większych instalacjach

  Funkcja wentylacji sterowana radiowo może 
zostać dodana do centrali EMB7300 w instniejącej 
instalacji w budynku bez skomplikowanych prac.

  Centrala EMB7300 jest podłączona bezpośrednio 
do stacji pogodowej, co minimalizuje koszty 
okablowania

  Stacja pogodowa i kontroler zasilany bateryjnie 
wymieniają dane bezprzewodowo

  Nie ma potrzeby instalaowania 
okablowania

BEZPRZEWODOWE ODDYMIANIE I 
WENTYLACJA NA KLATKACH SCHODOWYCH 
Istniejąca instalacja oddymiania może zostać doposażona 
w automatykę pogodową stosunkowo niskim kosztem.
  Dobra jakość powietrza na klatce schodowej 

przez cały czas

  Zmniejszone ryzyko wysokich temperature w 
lecie

  Klatka schodowa jest zabezpieczona przed 
wiatrem i deszczem 

  Oszczędność kosztów energii przez otwieranie 
oknien uzależnione od temperatury 

  Niski koszt inwestycji

  Funkcja oddymiania jest zawsze priorytetowa 
względem wentylacji

  Bezpieczeństwo automatycznego zamkniecia okien  
nawet w przypadku braku głównego zasilania

  Możliwośc podłączenia przez dodatkowy interfejs 
do system zarządzania budynkiem BMS

Dwukierunkowa komunikacja ułatwia 
odczyt stanu baterii i siły sygnału dla 
każdego przycisku bezpośrednio za 
pomocą oprogramowania

Możliwość zastosowania we 
wszystkich centralach EMB7300 

Nauka przez łatwy w obsłudze interfejs 
oprogramowania graficznego

Druga strefa oddymiania może zostać 
utworzona za pomocą inteligentnego 
transferu sygnału

Poszerzenie możliwych 10 
przewodowych przycisków 
oddymiania o kolejne 10 
bezprzewodowych przycisków 
oddymiania

W zależności od aktualnej 
temperatury wewnętrznej i 
zewnętrznej okno jest otwierane 
lub zamykane

Sterowanie radiowe przejmuje 
kontrolę nad wentylacją w klatce 
schodowej 

W razie potrzeby system można 
zaprogramować do otwierania aby 
w trybie automatycznym okno było 
otwierane tak szeroko, jak jest to 
potrzebne. 

Sygnaly wiatru i deszczu 
chronią urządzenia. Jeśli funkcje 
nie są potrzebne można je 
dezaktywować

!     Kontrolowane oddymianie

Najlepsze dwa rozwiązania

    Kontrolowana naturalna wentylacja

Naturalne odddymianie:
Szybkie odprowadzanie 

dymu gwarancją 
bezpieczeństwa

Komunikacja radiowa:
Prosta integracja 10 dodatkowych 

bezprzewodowych przycisków 
oddymiania we wszystkich 

centralach oddymiania EMB7300

Naturalna wentylacja:  
W systemach oddymiania 
przez automatyczne okna
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