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Ventilação Automática

EMB8000+
Modular, Versátil, Digital
Networking!
A EMB8000+ pode ser facilmente conectada em
rede com o novo interface IP. Cenários de edifícios
complexos com inúmeras zonas de desenfumagem
podem ser facilmente configuradas. Podem ser
conectadas em rede até 30 centrais de
desenfumagem, e podem ser adicionadas 30
botoneiras de desenfumagem HSE e/ou detectores
de fumo a um único módulo CM. Em cada botoneira
de desenfumagem HSE digital, pode ser ligada uma
botoneira de ventilação natural.

EMB8000+

Informações Técnicas
A nova interface Ethernet possibilita a integração em
redes IP, aumentando assim as capacidades de
comunicação entre as várias centrais conectadas. As
centrais podem ser controladas á distância através de
suporte remoto, permitindo o diagnóstico de problemas á
distância.

Ventilação Automática
A EMB8000+ permite inúmeras configurações para
ventilação automática, definindo horários, dias, meses
para abertura e fecho automático, de todos os
equipamentos ligados á central, bem como integração de
componentes externos acopulados aos equipamentos,
como estores solares e outros.

Amperes de saída: 5 / 10 / 24 / 48 / 72 / 96 A

Consumo: 322 a 3220 W

Caixa: chapa de aço, lacada a RAL 7035

Voltagem de saída: 24 Vcc

VdS no.: G 512005

Conexão digital com
motores S12, com

Módulo de comunicação
Wireless integrado, com
alcance até 150m para
configuração.

Botoneiras de emergência HSE
digitais e detectores de fumo.

informação de posição
de abertura e avaria.

Alpha - Software de
configuração com
interface touch,
disponível em Windows,
Android e IOS.
Até 30un com ligação em rede
sem necessidade de módulo
adicional

Voltagem de operação: 230 a 400 Vac

Registro automático de
eventos

Podem ser configuradas inúmeras
zonas de desenfumagem

Ligação em rede até 30
centrais de desenfumagem

A EMB8000 pode ser convertida na EMB8000+
através da simples substituição do módulo CM.

Anterior Estrutura:
Um módulo CM ou SM era necessário por
cada zona de desenfumagem.

Slot para Cartão SD – Para configuração
sem utilização de tablet ou pc

Até 30un de botoneiras de emergência
HSE, detectores de fumo e botoneiras de
ventilação diária, podem ser ligado a um
único módulo CM.

Alpha - Software de
programação com
interface touch
O novo modulo CM digital,
pode ser instalado na anterior
versão EMB 8000,
adicionando assim todas as
novas funcionalidades

Interface de Rede – integração
em IP-based networks

WiFi interface – Configuração
e programação, através de
dispositivos móveis

Nova Estrutura:
Até 30un (detectores de fumo e/ou
botoneiras de emergência HSE) podem
ser conectadas a um único módulo CM,
apenas com um cabo de 2 condutores.
Possibilidade de configurar múltiplas
zonas de desenfumagem com um único
módulo CM.

