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Construído para controlar o funcionamento dos sistemas de desenfumagem, permitindo a abertura dos equipamentos em desenfumagem e/ou em 
ventilação.

Equipado com baterias que garantem o seu funcionamento durante 72 horas no caso de haver falha da energia de alimentação.

Possui entradas para sensores de chuva e/ou vento que controlam o fecho na função de ventilação em caso intempérie.
Possui entradas que permitem a sua ativação através de botoneiras de emergência, de detetores de fumo e detetores de temperatura, assim como os
contatos de controlo para abertura e fecho em ventilação.
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Design compacto e elegante.

Fácil instalação e con�guração.

Bateriais de backup.

Indicações do estado de funcionamento através de LED no
painel frontal.

Entrada de sinal para sensor de chuva/vento.

Conexão de até 8 botoneiras de desenfumagem.

Painel de comando de desenfumagem
 de 24Vcc (1 zona, 1 grupo)

Operação manual para ventilação natural.

Conexão ilimitada de botoneira de ventilação.

Conexão até 22 detetores de fumos e/ou detetores de 
temperatura.

Possibilidade de interligação de paineis para aumentar o 
número de grupos, através de uma linha BUS.

Possibilidade de incluir botoneiras de ventilação e de 
desenfumagem na frente do painel.
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EN12101-10:2006;

EN61000-6-2:2005; 

EN61000-6-4:2001; 

EN61000-3-2:2005; 

EN61000-3-3:1995. 
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73/23/EEC; 

89/336/EEC; 

93/68/EEC.
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Para mais informações visite o nosso site em: www.exuvent.pt 
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Consumo 

por grupo  
(em Amper)  

  
Secção do cabo e número de condutores  

 

2x1,5 mm²  2x2,5 mm²  4x1,5 mm² 
(2x1,5+2x1,5)  

4x2,5 mm ² 

(2x2,5+2x2,5)  

2  54 m  91  m  109  m  

4  27 m  45 m 54 m  

6  18 m  30 m  36 m  

8  14 m  23 m  27 m

181 m

91 m

60 m

45 m

2x6 mm2

218 m

109 m

73 m

54 m

6x2,5 mm2
(3x2,5+3x2,5)

272 m

136 m

91 m

68 m 91 m

363 m

181 m

121 m

2x10 mm2

 
 

 

Especi�cações

Alimentação de entrada

Alimentação de saída

Saídas de motor

Carga total max.

Grau de proteção

Temperatura de funcionamento

Dimensões LxPxA / Peso incl. baterias

Bateria reserva (72h) 

Numero de zonas de desenfumagem

Numero de grupos de ventilação

Detectores (fumo/temperatura)

Entrada de sensor meteorológico 

Saída de alarme

Saída de falha

24 V DC para uso externo

Comunicação de BUS
Indicação visual (LED) no painel frontal

Recursos do DIP Switch (padrão)

Aprovações / conformidade

Cor

230 VAC - máx. 1,5A

24 VDC

1 (detecção de linha: 1-4 linhas)

5A / 8A

IP 54

-15°C - +40°C

238 x 113 x 286 mm / 7,5 kg

2 x 12V / 7,2AH

1 com detecção de linha. Consumo máximo para botoneiras de desenfumagem (LED + BUSER) = 17,6mA ≈ cerca de 8 botoneiras.

1 - Numero ilimitado de botoneiras

1 com detecção de linha. Consumo máximo para detectores = 2,2mA ≈ aprox. 22 detectores

Sim

Sim - contato livre de potencial, máx. 48V / 0,5A

Sim - contato livre de potencial, máx. 48V / 0,5A

24 V DC / máx. 0,5 A - em operação de 230 VAC

Sim - conexão de 2 - 35 painéis de comando - detecção de linha

“OK” / “Falha AC” / “Bateria fraca” / “Falha de linha” / “Alarme” / “Ventilação aberta”

“Horas de serviço (LED piscando no painel frontal)” / “Intervalo de abertura de ventilação” / “Detecção de temperatura via saída do motor” /
“Detecção de linha extra via saída de motor de 3 condutores” / Segurança contra falhas (alarme por falha de linha) ”/“ Sprinkler (fechar por alarme) ”/
“Contacto livre de potencial para abertura da ventilação” 

Aprovação EN12101-10: 2005  - classe A (dupla alimentação)
- Classe ambiental 1 ( -15 ° C) em conformidade com a EN12101-9
Certi�cado VdS G 518001 (SOMENTE versão 8A)
VdS 2581: 2002-09 (02) classe ambiental III / VdS 2593: 2002-09 (02) classe ambiental III

Frente branca - etiqueta preta

Painel de comando 24V
SVM 24V - 5A / SVM 24V-8A 


