Central de Comando - Eléctrico
Peta.Trz 2A - Central Compacta
Voltagem:
Voltagem do Sistema:
Baterias de Emergência:
Corrente máx. de saida:
Indice de Protecção:
Amplitude térmica:
Dimensões:
Caixa:
Cor:

230V AC, 50Hz (+/-10%)
24V DC (-15% / +25%)
2x12V / 1,2Ah
2Ah, 30% ligado (a 10 min)
IP40 de acordo com a DIN40 050
-5ªC até +40ºC
220 x 145 x 85mm
(Altura x Largura x Profundidade)
Plástica, para montagem à face
Laranja

CARACTERÍSTICAS
- Com botoneira de desenfumagem e de Ventilação integradas;
- Função de “Ventilação diária”;
- 1 grupo de Desenfumagem (RG) e 1 grupo de Ventilação (LG);
- Baterias de emergência a 24V e carregador de baterias; 72 horas de funcionamento garantidas em
caso de falha de energia;
- Monitorização de linha dos circuitos de alarme (detectores e botoneira de desenfumagem);
- Ajustamento automático da Ventilação com fecho após 10 min;
- Alarme de erro (sonoro e óptico);
- Monitorização de linha de conecção dos motores ou monitorização com 2 fins de linha;
- Entrada de energia separadamente 230V AC / 50Hz;
- Caixas plásticas para aplicação superficial;
- Dimensões de 220 x 145 x 85mm (Altura x Largura x Profundidade);
- Opção de caixa para encastrar na parede;
- Controlada por processador;
- Versatibilidade e facilidade de conexão;
LIGAÇÕES POSSÍVEIS
- Motores 24 Vdc com corte de energia ou switch limitador;
- 10 botoneiras manuais de desenfumagem;
- 10 botoneiras manuais de ventilação;
- 1 detector de chuva-vento (WRM 24V) ou 1 detector de chuva (RM 24V);
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Central de Comando - Eléctrico
Peta.Kpt 4A / 8A - Central Compacta
Voltagem:
Voltagem do Sistema:
Baterias de Emergência:
Corrente máx. de saida:
Indice de Protecção:
Amplitude térmica:
Dimensões:
Caixa:
Cor:

230V AC, 50Hz (+/-10%)
24V DC (-15% / +25%)
tipo 4A: 2x12V / 2,0 Ah
tipo 8A: 2x12V / 7,2 Ah
tipo 4A: 4Ah
tipo 8A: 8Ah
IP42 de acordo com a DIN40 050
+5ªC até +40ºC
tipo 4A: 336 x 348 x 89mm
tipo 8A: 400 x 400 x 210mm
(Altura x Largura x Profundidade)
Metálica, para montagem à face
Branco / Cinza (RAL 7032)

CARACTERÍSTICAS
- Monitorização das linhas do circuito de alarme (detectores automáticos, botoneiras de desenfumagem) e circuitos de motores;
- Funções ajustáveis (ligadas / Desligadas)
- Início de desbloqueio VdS se não houver congelamento das ligações;
- Desconexão da saída de motores depois de 3 minutos;
- Função de desbloqueamento electromagnético da porta;
- Fecho FAS Reset por 1 x contacto FAS NO;
- Abertura FAS por contacto NC;
- Limitador de curso ajustável;
- Sinal = Desenfumagem activada;
- SHE Fechado (na botoneira manual de desenfumagem) = SHE Reset;
- Ventilação controlada pelo operador;
- Prioridade das botoneiras de desenfumagem sobre as de ventilação;
LIGAÇÕES POSSÍVEIS
- Motores 24Vdc com corte de energia ou switch limitador;
- 10 botoneiras manuais de desenfumagem;
- 10 botoneiras manuais de ventilação;
- 1 detector de chuva-vento (WRM 24V) ou 1 detector de chuva (RM 24V);
- Aviso livre de potencial SHE, de avaria;
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Central de Comando - Eléctrico
Peta.MZ2 - Central Modular
Voltagem:
Voltagem do Sistema:
Baterias de Emergência:
Corrente máx. de saida:
Indice de Protecção:
Amplitude térmica:
Dimensões:
Caixa:
Cor:
Certificação TÜV:

230V AC, 50Hz (+/-15%)
24V DC (+/-25%)
2 x 12V / ... Ah
depende da versão
IP42 de acordo com a DIN40 050
0ªC até +50ºC
depende da versão
Metálica, para montagem à face
Cinza (RAL 7032)
Nº 2174/05

CARACTERÍSTICAS
- Monitorização das linhas do circuito de alarme (detectores automáticos, botoneiras de desenfumagem) e circuitos de motores;
- Monitorização de baterias e fonte de alimentação;
- Desencadeamenteo VdS ajustável, limitador de curso ajustável, atraso ajustável;
- Aviso de falha na central de comando e nas botoneiras manuais;
- Comunicação de dados BUS com os módulos e com o sistema de controlo;
- 72 horas de operação por baterias em caso de falha de rede de energia;
- Outras características são dependentes dos módulos em uso;
- Monitorização extensível por display para avarias internas e externas via código visual para a
fonte de alimentação e módulos;
- Prioridade das botoneiras de desenfumagem sobre as de ventilação;
LIGAÇÕES POSSÍVEIS
- Motores 24Vdc com corte de energia ou switch limitador;
- 10 Botoneiras manuais de desenfumagem (por zona de desenfumagem);
- 10 Detectores automáticos por grupo de desenfumagem;
- sem limite de botoneiras de ventilação (do tipo LT, sem visor de estado);
- 10 botoneiras ventilação (do tipo LTA, com visor de estado);
- 1 detector de chuva-vento (WRM 24V) ou 1 detector de chuva (RM 24V);
- Expansível por módulos adicionais;
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Botoneira de Desenfumagem
Peta.Rbh/3A

Voltagem:
Indice de Protecção:
Amplitude térmica:
Dimensões:
Cor:

24Vdc
IP40 de acordo com a DIN 40 050
-5ºC até +40ºC
125 x 125 x 36 mm (A x L x P)
Laranja ou Vermelha

CARACTERÍSTICAS
- Com botão oculto de rearme de sistema (SHE Fechado);
- ABS caixa com design flatpack de acordo com a DIN 14 655;
- Requer cabo 4 x 2 x 0,8 mm2;
- Inclui chave de segurança;
- RBH/3A/SU/ALU também disponível com caixa em alumínio;
- RBH/3A/S e RBH/3A/S/ALU também disponíveis com sirene;
- Com controlo (SHE aberto / SHE fechado);
- Com LED de sinalização (SHE Aberto / Em Operação / Erro);

Rua do Sol Nascente, Lote 1 | Talhos Novos, EN115 | 2510-748 Gaeiras - Óbidos - Portugal
Telf: +351 262 282 029 | Fax: +351 262 282 041 | www.petaproj.pt

