
EMB 7300 

Central de desenfumagem e extração de calor

Para caixas de escada e/ou zonas com consumos até 20A 

Características 

Dispositivo de controlo em conformidade com prEN 12101-9 

Fonte de energia em conformidade com prEN 12101-10 

Versões com um ou dois grupos de motores 

2 slots para cartas de relé para encaminhamento de deteção de incidentes 

Slot para placas de rede 

Funções ampliadas através de software licenciado 

Conversor para a zona de tensão de rede de entrada e de saída com baixa taxa de ondulação residual 

Vantagens 

Fácil de montar:   Terminais de encaixe 

Versões com botoneira manual de desenfumagem / botoneira de ventilação integradas 

Fácil de utilizar: Botoneira de ventilação integrada 

Flexível: Versões em conformidade com as necessidades  

Configuráveis através de versões de software eficientes 
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Funcionalidades 

Comando de motores elétricos de 24 V DC para a desenfumagem e extração de calor em caso de 
incêndio e para uma ventilação natural controlada 

Processamento de sinais de acionamento de detetores de incêndio manuais e automáticos, bem como das centrais de 
deteção de incêndio 

Energia de emergência através de baterias para desenfumagem e extração de calor em 
caso de incêndio, bem como em caso de falha de energia 

Supervisão da alimentação elétrica e de todas as ligações quanto a possíveis anomalias (vigilância electrónica dos 
cabos) 

Diversas possibilidade de comandos automático e manual para uma ventilação natural controlada 
(por ex., através de detetores de chuva e vento) 

Encaminhamento de todos os sinais importantes do funcionamento para avaliação externa 
(necessária(s) carta(s) adicional(ais)) 

Integração em sistema BUS externo (possível através de módulo adicional) 

Configuração confortável do comando através do software "EMBKompakt" 
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Legenda 

1  Linha de motor 1, 24 V DC para desenfumagem e extração de calor e ventilação (RWA) 
2    Linha de ventilação 1 (máx. 10 botoneiras) 
3    Linha de motor 2 (apenas para EMB 7300 5 A - 0102 / 10 A - 0102 / 20 A - 0102) 
4  Linha de ventilação 2 (máx. 10 botoneiras) (apenas para EMB 7300 5 A - 0102 / 10 A - 0102 / 20 A - 0102) 
5    Caixa da central com ou sem botoneira RWA e de ventilação integradas 
6    Detetor de chuva e vento (não ativo em caso de alarme e em caso de funcionamento com baterias) 
7  Detetor de fumos (máx. 10 unidades) 
8    Sinal de acionamento através de Central de Deteção de Incêndios externa (ligação alternativa 7  ) 
9    Botoneira de desenfumagem e extração de calor (máx. 10 unidades) 
10   Ligação à rede elétrica (necessário módulo adicional) 
11  Encaminhamento externo de sinais 1 (necessária carta modular REL 65) 
12  Encaminhamento externo de sinais 2 (necessária carta modular REL 65) 
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Versões das centrais de desenfumagem e extração de calor EMB 7300 

Designação Gr. RWA   Gr. vent. Boton. Caixa 
EMB 7300   2 A - 0101 1 1 --- 225 x 285 x 122 
EMB 7300   2 A - 0101-T 1 1 sim 225 x 285 x 122 
EMB 7300   5 A - 0101 1 1 --- 225 x 285 x 122 
EMB 7300   5 A - 0101-T 1 1 sim 225 x 285 x 122 
EMB 7300   5 A - 0102 1 2 --- 225 x 285 x 122 
EMB 7300 10 A - 0101 1 1 --- 400 x 300 x 150 
EMB 7300 10 A - 0102 1 2 --- 400 x 300 x 150 
EMB 7300 10 A - 0204 2 4 --- 400 x 500 x 200 

Legenda: Gr. RWA = Grupo de desenfumagem e extração de calor 
Gr. vent. = Grupo de ventilação 
Boton. = Botoneira manual de desenfumagem e de ventilação na porta da central 
Caixa = L x A x E em mm 

Dados técnicos 
Tensão de funcionamento, primária: 195…..253 V AC 
Frequência: 50….60 Hz 
Corrente de entrada (primária) em corrente nominal: 0,4 A (Versão 2,5 A) 

0,8 A (Versão 5 A) 
1,3 A (Versão 10 A) 
2,6 A (Versão 20 A) 

Corrente de saída (serviço temporário): Corrente nominal máx. 30 % ED 
Consumo de corrente em serviço contínuo (em função 
da versão): 

máx. 30 % da corrente nominal 

Corrente de saída dos motores: 24 V DC nominal (20….28 V DC) 
Taxa de ondulação residual: máx. 2,0 Vss (Versão 2,5 A) 

máx. 0,5 Vss (Versão 5 A, 10 A, 20 A) 

Quantidade de botoneiras (manual / automática): 10 unidades por linha de detetores 

Voltagem das baterias: 2 x 12 V 

Capacidade nominal das baterias (em função da versão): 2,3 Ah , 7,0 Ah ou 12,0 Ah
Faixa da temperatura ambiente: -5…+40 °C (segundo EN 12101 classe 1)
Humidade relativa máx.: 75 % (valor médio da durabilidade)

90 % (para máx. 96 horas)

Acabamento da Caixa: chapa de aço lacada, RAL 7035

Índice de proteção: IP 30 (Versão 2 A e 5 A)
IP 54 (Versão 10 A e 20 A)

Reserva-se o direito de efetuar alterações. 
Para mais informações detalhadas, por favor consulte os manuais de instalação e de funcionamento. 

Acessórios e Ampliações 
Kit suporte de baterias 
Cabo USB 
Carta modular 7xPSB (alimentação elétrica de utilizador externo) 

Carta modular REL  65 
Ampliação do software standard (necessita de licença) 

EMB 7300 20 A - 0102 1 2 --- 400 x 400 x 150 
EMB 7300 20 A - 0204 2 4 --- 400 x 500 x 200 



aumüller 
ferralux

4 

Capacidade do software 

Função Standard  Licença 
Alteração de ventilação em função homem-morto para autossustento (AUF, ZU ou AUF e ZU) � �
Possibilidade de configurar anomalias nas linhas dos motores como alarme � �
Desativar NOT-AUF em caso de anomalia (botoneira de desenfumagem e ventilação) � �
Configurar limiar de comutação do detetor de vento � �
Limitar tempo de acionamento do motor / curso de abertura para funcionamento em ventilação � �
Ativar e configurar o fecho automático temporizado � �
Ativar o fecho automático em caso de falha de energia � �
Configurar sinal de alarme visual e acústico (necessita de hardware adicional) � �
Exibir, guardar e imprimir estado do sistema � �
Atualizar a firmware � �
Alterar a botoneira de emergência NOT-ZU de autossustento para o funcionamento homem-morto � �

Configurar o próximo serviço / manutenção (protegido por palavra-passe)  -- �
Configurar retarda de ativação de um detetor de vento  -- �
Configurar retarda de desativação de um detetor de vento  -- �
Desativar a reinicialização automática dos motores  -- �
Desativar botoneiras de alarme manuais (HSE)  -- � 

Desativar detetor de fumos -- � 
Entrada de detetor de fumos com função "CDI" (Central Deteção de Incêndios) -- � 
Configurar tempo de desativação da linha de motores -- � 
Ativar prioridade de detetor de fumos sobre NOT-ZU -- � 
Alterar orientação do curso do motor para fecho em caso de alarme -- � 
Configurar a função das cartas de relé REL 65 opcionais -- � 
Acionamento do alarme, da respetiva linha, em caso de anomalia do motor 

(para a versão com 2 linhas de motor) -- � 
Restauração do estado de ligação anterior ao comando meteorológico -- � 
Integração em redes digitais (LON, CAN, Z-WAVE) (necessita de carta modular adicional) -- � 

Dados para encomenda 

Central N.º do artigo

EMB 7300 2 A - 0101 683020-0101 
EMB 7300 2 A - 0101-T *) 683025-0101 
EMB 7300 5 A - 0101 683050-0101 
EMB 7300 5 A - 0101-T *) 683055-0101 
EMB 7300 5 A - 0102 683050-0102 
EMB 7300 10 A - 0101 683010-0101 
EMB 7300 10 A - 0102 683010-0102 
EMB 7300 10 A - 0102 683010-0102 
EMB 7300 10 A - 0204 683310-0204 

*) Standard: RAL 2011 (cor de laranja escuro) 
 Mais cores sob consulta 

Kit suporte de baterias 683250 
Cabo USB 683253 
Carta modular 7xPSB 683256 
Carta modular REL 65 650200 
Baterias 2,2 Ah 12 V 541000 
Baterias 7,0 Ah 12 V 542000 

EMB 7300 20 A - 0102 683010-0102 
EMB 7300 20 A - 0204 683220-0204 

Baterias 12,0 Ah 12 V 542200 
Licença do software 683260 
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Desenfumagem e extração de  calor 

Ventilação Natural 

aumüller 
Com inovação para o futuro 

Aumüller Aumatic GmbH 
Steinerne Furt 58 a 
86167 Augsburg 

Tel.: +49.(0) 821.270 930 
Fax: +49.(0) 821.709 842 

info@aumueller-gmbh.de 
www.aumueller-gmbh.de 

Segurança 




