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Svorkovnice jsou zásuvné. Před zapojením vodičů svorkovnici vyjměte z centrály. 
 
 

Schéma zapojení jednoho pohonu k centrále EMB 7300 

 

Pokud není využit jinak, je 
koncový modul zapojován 
v centrále. Černé vodiče 
modulu zapojte paralelně 
s motory, bílý vodič 
modulu zapojte na svorku 
tři. 
Na pořadí černých vodičů 
nezáleží. 
 
U centrál se dvěma 
větracími skupinami je 
zapojení druhé skupiny 
identické. 
 
 

 

Schéma zapojení dvou a více pohonů k centrále EMB 7100 

 

 

 

Schéma zapojení bezpečnostního tlačítka s ukazateli a resetem (kód: 1528691) 

 

Odpor RE, napájený na 
poslední nebo 
samostatné bezpečnostní 
tlačítko, slouží ke 
sledování nepřerušenosti 
kabelové trasy mezi 
centrálou a tlačítkem 
(tlačítky). V případě 
přerušení nebo zkratu 
kabelové trasy dojde 
z bezpečnostních 
důvodů ke spuštění 
poplachu. 



Bezpečnostní centrála EMB 7300 
schéma připojení komponent 

 
 

 

 

Registrace: v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93334 Kancelář: 
PAN elektro, s.r.o. – Nádražní 313/20, 251 64 Mnichovice – Kontakt: Telefon/fax: 323 602 764 

Mobil: 604 972 691, 608 26 36 34 – Web: www.panelektro.cz – E - mail: info@panelektro.cz 
 

 
 

 

 

Schéma zapojení více bezpečnostních tlačítek s ukazateli a resetem (kód: 1528691) 

 

V případě zapojení více 
bezpečnostních tlačítek 
do jedné linie 
odstřihněte u všech, 
mimo posledního 
tlačítka, odpor RE. 

 
Schéma zapojení bezpečnostního tlačítka bez ukazatelů a resetu (kód: 4525005) 

 

 

V tlačítku je nutné 
vřadit do kabelové linie 
zakončovací odpor RE. 
V klidovém stavu musí 
být kontakt v tlačítku 
sepnutý, při poplachu 
rozepnutý. Tlačítka 
4525005 jsou v klidu 
stisknutá, proto jsou 
zapojována na NO 
kontakt.     

 
Schéma zapojení více bezpečnostních tlačítek bez ukazatelů a resetu (kód: 4525005) 

 

V posledním tlačítku je nutné vřadit 
do kabelové linie zakončovací odpor 
RE. V klidovém stavu musí být 
kontakt v tlačítku sepnutý, při 
poplachu rozepnutý. Tlačítka 
4525005 jsou v klidu stisknutá, proto 
jsou zapojována na NO kontakt. 
Vždy jedna žíla z příchozího i 
odchozího kabelu bude v tlačítku 
propojena mimo svorky tlačítka. 
V případě, že nebude použito žádné 
tlačítko, je nutné svorky1 a 13 
proklemovat zakončovacím 
odporem RE (hodnota 10 kΩ). 

 
Schéma zapojení optického detektoru kouře Orbis (kód: 1513535) 

 

V patici detektoru je nutné vřadit do 
kabelové linie zakončovací odpor RE. Odpor 
bude zapojen mezi svorky +OUT a –IN/-
OUT. Na patici i hlavici detektoru jsou 
rysky. Po nasazení a pootočení hlavice 
detektoru v patici musí rysky lícovat.  
V případě, že nebude použit žádný detektor 
kouře, je nutné svorky1 a 13 proklemovat 

zakončovacím odporem RE (hodnota 
10 kΩ). 
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Schéma zapojení více optických detektorů kouře Orbis (kód: 1513535) 

 

V patici posledního 
detektoru je nutné vřadit do 
kabelové linie zakončovací 
odpor RE. Odpor bude 
zapojen mezi svorky +OUT 
a –IN/-OUT. Na patici i 
hlavici detektoru jsou rysky. 
Po nasazení a pootočení 
hlavice detektoru v patici 
musí rysky lícovat.   

 

Schéma napojení centrály EMB 7300 na systém EPS 

 

Pro napojení ústředny na 
systém EPS je nutný 
beznapěťový rozpínací 
kontakt (v klidu sepnutý, při 
poplachu rozepnutý). V 
ústředně EPS je nutné vřadit 
do kabelové linie zakončovací 
odpor RE. 

 

Schéma proklemování svorek centrály EMB 7300 

 

V případě, že centrála bude 
napojena pouze na systém 
EPS, je nutné proklemovat v 
centrále svorky 1 a 13 
zakončovacím odporem RE. 

 

Schéma zapojení větracího tlačítka  

 

Větrací tlačítko standardně 
krátkým stiskem (cca 1 sek.) 
plně otevře. Softwarově lze 
funkci nastavit tak, že pro 
chod motoru je nutné držet 
klapku tlačítka stisknutou.  
Svorky ukazatelů 35 až 37 
nemusí být zapojeny.   

 

Schéma zapojení detektoru deště PAN RS (kód: 4772010) 

 

 

Aktivace deště je na centrále 
ukázána pomocí LED diod. 
Zelená dioda trvale svítí, žlutá 
v pravidelných intervalech 2x 
poblikává, červená dioda 
nesvítí.  
U svorek napájení 1 a 5 
nezáleží na pořadí.  

 


