
ILUMINAÇÃO, VENTILAÇÃO E DESENFUMAGEM NATURAL

PETAPROJ - ENGENHARIA DE SISTEMAS

SISTEMAS DE COMANDO
Centrais de desenfumagem natural e ventilação
Botoneiras de comando, Sensores & Acessórios



CENTRAIS DE COMANDO ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS

Aplicações principais:
– 1 zona de desenfumagem e 1 zona de ventilação.
–  Controlo de atuadores elétricos até 4.8A.
– Com microprocessador.
– Abertura e fecho em desenfumagem e ventilação natural 
em edifícios de média e de pequena dimensão.
– Expansível através de módulos adicionais.
– Inclui 2 baterias de emergência.

Principais especificações técnicas:
– Certificação segundo a norma EN 12101-10.
– Desenfumagem combinada com a ventilação natural.
– Baterias de emêrgencia para 72H incorporadas.
– Permite a vigilância do cabo através da botoneira de comando 
manual em desenfumagem.
– Permite a vigilância do cabo através do detector de fumo.
– A ruptura de sinal nas linhas 1 e 2 é vista separadamente, por 
meio de diodos na placa interior.
– Exibição de anomalias/falhas através de LED’S de diagnóstico.
– Abertura automática do sistema, quando a temperatura dentro 
da central de comando excede os 72ºC.

Possibilidades de conexão:
– Actuadores com interruptor de fim de curso ou com interruptor de carga eletrónica.
– Ligação à central de detecção de incêndios através de contacto livre de potencial (módulo ASV).
– Ligação de sensor de chuva/vento sem necessidade de módulos adicionais.
– 15 botoneiras de ventilação natural com indicador de posição.
– 10 detectores de fumo.
– 4 botoneiras de comando manual em desenfumagem (primárias).
– 15 botoneiras de comando manual em desenfumagem (secundárias).

PETA.WSC 204 / PETA.WSC 204BZ / PETA.WSC 204KP
Centrais elétricas de desenfumagem fornecidas com caixa plástica, a qual poderá ser instalada embutida ou fixa directamente na 
parede (aro de fixação incluído).

PETA.WSC 204 - Central de desenfumagem que abre os actuadores elétricos em caso de alarme.

PETA. WSC 204BZ - Central de desenfumagem que fecha os actuadores elétricos em caso de alarme.

PETA. WSC 204KP - Central de desenfumagem abre os actuadores elétricos em caso de alarme.
Esta central é fornecida com uma botoneira de comando manual em desenfumagem e uma botoneira de ventilação natural in-
corporadas na porta da central. Visto a botoneira de ventilação e a de desenfumagem estarem incorporadas com a central, a sua 
instalação torna-se rápida e simples, permitindo optimizar alguns custos.

PETA. WSC 204MH - Central de desenfumagem que abre os actuadores elétricos em caso de alarme.
Esta central é fornecida com caixa metálica e é indicada para instalação directa na parede.

PETA.WSC 204/BZ/KP/MH - Central elétrica de desenfumagem de 4.8 Amperes

Central elétrica para comando de actuadores 24VDC para desenfumagem e ventilação natural.

Central elétrica de desenfumagem e ventilação natural especialmente desenvolvida para pequenas áreas/zonas, como por exem-
plo caixas de escada, pequenos campos desportivos e restaurantes.

Interligando diversas centrais elétricas através do sistema “master/slave”, esta central elétrica poderá também ser utilizada em 
edifícios de grande dimensão (é necessário o módulo adicional WSA 301).



CENTRAIS DE COMANDO ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Corrente de saída: Max. 4.8A
Voltagem primária: 230V AC ±10%, 150W, 50/60Hz ±10%
Tensão secundária: Voltagem:

Voltagem do circuito aberto a 230V AC:
Voltagem do circuito aberto a 253V AC:
Voltagem do motor a 230V AC / 4.8A load:
Ripple máximo (4.8V):
Voltagem do circuito com baterias em funcionamento:

24V
typ. 28V DC
max. 31.3V DC
typ. 22V DC
max.6% (= 3.8Vpp)
min. 18.7V DC

Pico de corrente: Max. 6A<5msec
Consumo em Stand-by: 4W
Baterias de emergência: >72h
Condições de operação: -5°C - +40°C, max. 90% humidade relativa (sem condensação)
Duração Switch-On: ED max. 40% (max. 4 min per 10 min).
Materiais: WSC 204 / WSC 204BZ / WSC 204KP: Plástico - para embutir ou fixar directamente na parede.

WSC 204MH: Metal - para fixar directamente na parede.
Cores: WSC 204 / WSC 204BZ / WSC 204KP: Branco (RAL 9016).

WSC 204MH: Cinza (RAL 7035).
Dimensões WSC 204 / WSC 204BZ / WSC 204KP: 368 x 353mm (Largura x Altura).

Montagem directamente na parede: D=97mm.
Montagem embutida: D=95mm, buraco na parede: 325 ±5 x 311 ±5 x min. 80mm (L x A x P).
WSC 204MH: 300 x 300 x 120mm (L x A x P).

Peso WSC 204 / WSC 204BZ / WSC 204KP: 4.7kg excluindo baterias / 7.5kg incluindo baterias.
WSC 204MH: 6kg excluindo baterias / 10kg incluindo baterias.

IP Rate: WSC 204 / WSC 204BZ / WSC 204KP (Plástico): IP30.
WSC 204MH (Metálica): IP54.

Certificações: WSC 204 / WSC 204BZ / WSC 204KP: certificada segundo a EN 12101-10.
Incluído na entrega: Central de desenfumagem com 2 baterias de emergência 12V/3.4Ah.

WSC 204 / WSC 204BZ / WSC 204KP: fornecida com aro plástico para instalação na parede.
Notas: Reservamos o direito de efectuar modificações técnicas.

PETA.WSC 204/BZ/KP/MH - Central elétrica de desenfumagem de 4.8 Amperes



CENTRAIS DE COMANDO ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS

Aplicações principais:

– 1 zona de desenfumagem e 1 zona de ventilação.

–  Controlo de atuadores elétricos até 8.0A.

– Com microprocessador.

– Abertura e fecho em desenfumagem e ventilação natural em edifícios de média e de pequena dimensão.

– Expansível através de módulos adicionais.

– Inclui 2 baterias de emergência.

Principais especificações técnicas:

– Certificação segundo a norma EN 12101-10.

– Desenfumagem combinada com a ventilação natural.

– Baterias de emêrgencia para 72H incorporadas.

– Permite a vigilância do cabo através da botoneira de comando manual em desenfumagem.

– Permite a vigilância do cabo através do detector de fumo.

– A ruptura de sinal nas linhas 1 e 2 é vista separadamente, por meio de diodos na placa inferior.

– Exibição de anomalias/falhas através de LED’S de diagnóstico.

– Abertura automática do sistema, quando a temperatura dentro da central de comando excede os 72ºC.

– Caixa metálica para instalação directamente na parede (IP54).

Possibilidades de conexão:

– Actuadores com interruptor de fim de curso ou com interruptor de carga eletrónica.

– Ligação à central de detecção de incêndios através de contacto livre de potencial (módulo ASV).

– Ligação de sensor de chuva/vento sem necessidade de módulos adicionais.

– 15 botoneiras de ventilação natural com indicador de posição.

– 15 detectores de fumo.

– 6 botoneiras de comando manual em desenfumagem (primárias).

– 15 botoneiras de comando manual em desenfumagem (secundárias).

PETA.WSC 308 - Central elétrica de desenfumagem de 8 Amperes

Central elétrica para comando de actuadores 24VDC para desenfumagem e 

ventilação natural.

Central elétrica de desenfumagem e ventilação natural especialmente 

desenvolvida para pequenas áreas/zonas, como por exemplo caixas de es-

cada, pequenos campos desportivos e restaurantes.

Interligando diversas centrais elétricas através do sistema “master/slave”, 

esta central elétrica poderá também ser utilizada em edifícios de grande 

dimensão (é necessário o módulo adicional WSA 301).



CENTRAIS DE COMANDO ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Corrente de saída: Max. 8A
Voltagem primária: 230 VAC ±10%
Tensão secundária: Voltagem do circuito aberto a 230V:

Voltagem dos motores:
Ripple máximo:

33.5 VDC
27.0 VDC
7.5 Vpp

Condições de operação: -5°C - +40°C
Baterias de emergência: >72h
Duração Switch-On: ED max. 40% (max. 4 min per 10 min).
Materiais: Caixa metálica para fixar directamente na parede.
Cores: Cinza (RAL 7035).
Dimensões 400 x 300 x 120mm (L x A x P).
Peso 10.0kg excluindo baterias /13.4kg incluindo baterias.
Indice de Protecção: IP54.
Incluído na entrega: Central de desenfumagem com 2 baterias de emergência 12V/7Ah.
Notas: Reservamos o direito de efectuar modificações técnicas.

PETA.WSC 308 - Central elétrica de desenfumagem de 8 Amperes



CENTRAIS DE COMANDO ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS

Aplicações principais:

– 1 zona de desenfumagem e 1 zona de ventilação.

–  Controlo de atuadores elétricos até 16.0A.

– Com microprocessador.

– Abertura e fecho em desenfumagem e ventilação natural em edifícios de média e grande dimensão.

– Expansível através de módulos adicionais.

– Inclui 2 baterias de emergência.

Principais especificações técnicas:

– Certificação segundo a norma EN 12101-10.

– Desenfumagem combinada com a ventilação natural.

– Baterias de emêrgencia para 72H incorporadas.

– Permite a vigilância do cabo através da botoneira de comando manual em desenfumagem.

– Permite a vigilância do cabo através do detector de fumo.

– A ruptura de sinal nas linhas 1 e 2 é vista separadamente, por meio de diodos na placa inferior.

– Exibição de anomalias/falhas através de LED’S de diagnóstico.

– Abertura automática do sistema, quando a temperatura dentro da central de comando excede os 72ºC.

– Caixa metálica para instalação directamente na parede (IP54).

Possibilidades de conexão:

– Actuadores com interruptor de fim de curso ou com interruptor de carga eletrónica.

– Ligação à central de detecção de incêndios através de contacto livre de potencial (módulo ASV).

– Ligação de sensor de chuva/vento sem necessidade de módulos adicionais.

– 15 botoneiras de ventilação natural com indicador de posição.

– 10 detectores de fumo.

– 2 botoneiras de comando manual em desenfumagem (primárias).

– 15 botoneiras de comando manual em desenfumagem (secundárias).

PETA.WSC 316 61 - Central elétrica de desenfumagem de 16 Amperes

Central elétrica para comando de actuadores 24VDC para desenfumagem e 

ventilação natural.

Central elétrica de desenfumagem e ventilação natural especialmente 

desenvolvida para médias e grandes áreas, como por exemplo campos 

desportivos, restaurantes, escolas, indústrias, entre outros.

Interligando diversas centrais elétricas através do sistema “master/slave”, 

esta central elétrica poderá também ser utilizada em edifícios de grande 

dimensão (é necessário o módulo adicional WSA 301).



CENTRAIS DE COMANDO ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS

PETA.WSC 316 61 - Central elétrica de desenfumagem de 16 Amperes

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Corrente de saída: Max. 16A
Voltagem primária: 230 VAC ±10%
Tensão secundária: Voltagem do circuito aberto a 230V:

Voltagem dos motores:
Ripple máximo:

28.0 VDC
22.7 VDC
4.0 Vpp

Condições de operação: -5°C - +40°C
Baterias de emergência: >72h
Duração Switch-On: ED max. 40% (max. 4 min per 10 min).
Materiais: Caixa metálica para fixar directamente na parede.
Cores: Cinza (RAL 7035).
Dimensões: 400 x 300 x 180mm (L x A x P).
Peso: 17.0kg excluindo baterias / 25.0kg incluindo baterias.
Indice de Protecção: IP54.
Incluído na entrega: Central de desenfumagem com 2 baterias de emergência 12V/12Ah.
Notas: Reservamos o direito de efectuar modificações técnicas.



CENTRAIS DE COMANDO ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS

Aplicações principais:
– Desenfumagem e ventilação natural.
– 2 zonas de desenfumagem e 2 zonas de ventilação natural.
– 2 versões disponíveis: 10A e 20A.
– Para comando de actuadores 24VDC e actuadores com tecnologia MotorLink.
– Configuração através de DIP switches.
– Utilização de menos cablagem se a central de desenfumagem usar tecnologia bus.
– Baixo consumo energético.

Tipo de actuadores / Número de velocidades:
Esta central de desenfumagem e ventilação natural dá a possibilidade de comandar atuadores elétricos com duas velocidades 
diferentes dependendo do tipo de actuador elétrico utilizado.

– Actuadores elétricos 24V DC standard: 1 velocidade (H&S).
– Actuadores elétricos com tecnologia MotorLink: 2 velocidades (H&S e ventilação natural).

As diferentes velocidades:
– Uma velocidade média-rápida audível quando são actuados manualmente ou automaticamente operados em ventilação.
– Uma velocidade rápida com ventilação H&S e funções de segurança.

Versões das centrais de desenfumagem:
PETA.WSC 310 S 0202 – 10 Amperes com 2 zonas de desenfumagem e 2 zonas de ventilação natural.
PETA.WSC 320 S 0202 – 20 Amperes com 2 zonas de desenfumagem e 2 zonas de ventilação natural.

A central de desenfumagem poderá ser também fornecida na versão PLUS, com a possibilidade da configuração ser realizada 
através de um ecrã com tecnologia touch-screen incorporado na central e expansível até 10 zonas de desenfumagem e 10 zonas 
de ventilação natural.

Zonas de desenfumagem / Botoneiras de desenfumagem
– As botoneiras de desenfumagem da série PETA.WSK 5 terão que ser utilizadas juntamente com estas centrais.
– A central de desenfumagem regista a informação se a botoneira de desenfumagem está conectada a uma ou duas entradas na 
central de desenfumagem e configura automaticamente o número de zonas. Quando apenas conectada a uma entrada na central 
de desenfumagem será configurada uma única zona de desenfumagem com duas linhas de saída.
– Em cada linha poderão ser conectadas até 5 botoneiras de desenfumagem tipo PETA.WSK 503 ou PETA.WSK 504.
– Para conexão do detector de fumos ou da botoneira de ventilação à botoneira de desenfumagem, deverão ser consideradas as 
botoneiras de desenfumagem modelo PETA.WSK 501 e 502. Caso pretendam mais do que uma botoneira por cada linha, as restan-
tes botoneiras, no máximo de 4 unidades, deverão ser dos modelos tipo PETA.WSK 503 ou PETA.WSK 504.

A central de desenfumagem PETA.WSC 320 S 0202 inclui duas linhas com uma potência máxima de 10A por linha. Caso exista a 
necessidade da linha possuir mais de 10A numa linha, o DIP switch 2.5 é configurado para 20A.

PETA.WSC 310 STANDARD / PETA.WSC 320 STANDARD - Central elétrica de desenfumagem

Central elétrica para comando de actuadores 24VDC e actuadores com 
tecnologia MotorLink para desenfumagem e ventilação natural.

Central elétrica de desenfumagem e ventilação natural especialmente desen-
volvida para pequenas áreas/zonas, como por exemplo para edifícios de média 
dimensão.

A central de desenfumagem PETA.WSC 310/320 STANDARD é configurada at-
ravés de de DIP switches.



CENTRAIS DE COMANDO ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS

Cablagens:
– A central de desenfumagem utilizada a tecnologia bus e cablagens específicas para botoneiras de desenfumagem, detectores de 
fumo e botoneiras de ventilação. Este tipo de tecnologia permite reduzir significativamente a quantidade de cabos a instalar em 
comparação com outros tipos de centrais de desenfumagem.
– A central de desenfumagem tem uma entrada para o detector de fumos, duas entradas para as botoneiras de desenfumagem 
(onde podem ser conectadas até 10 botoneiras de desenfumagem) e duas entradas para botoneiras de ventilação (sem restrição).
– Quando os detectores de fumo estão conectados directamente à central de desenfumagem deverão ser utilizadas as botoneiras 
de desenfumagem modelo PETA.WSK 503 ou PETA.WSK 504.
- As botoneiras de desenfumagem modelo PETA.WSK 501 ou PETA.WSK 502 deverão ser utilizadas quando o detector de fumos 
está ligado directamente à botoneira de desenfumagem.

Principais especificações técnicas:
– Certificação segundo a norma EN 12101-10.
– Limitação automática da abertura para ventilação natural, sem recurso a módulos adicionais.
– Desenfumagem combinada com a ventilação natural.
– Baterias de emêrgencia para 72H incorporadas.
– Permite a vigilância do cabo através da botoneira de comando manual em desenfumagem.
– Permite a vigilância do cabo através do detector de fumo.
– Exibição de anomalias/falhas através de LED’S de diagnóstico.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Corrente de saída: PETA.WSC 310: 10A  /  PETA.WSC 320: 20A
Linhas e Zonas: Máximo de 2 linhas de saída com 2 zonas de desenfumagem e 2 zonas de ventilação.
Voltagem primária: 230V AC 50Hz (85-264V, 47-63Hz)
Tensão secundária: Voltagem dos motores:

Voltagem do circuito aberto a 230V:
Ripple máximo:

24V DC (±15%)
27.6V DC @ 20ºC
max. 6% (3.5 Vpp)

Condições de operação: -5°C - +40°C (máx. 95% de humidade relativa - sem condensação)
Baterias de emergência: >72h, em conformidade com a norma EN 12101-10.
Duração Switch-On: ED max. 40% (max. 4 min per 10 min).
Materiais: Caixa metálica para fixar directamente na parede.
Cores: Cinza (RAL 7035).
Dimensões: PETA.WSC 310: 400 x 300 x 120mm (L x A x P).

PETA.WSC 320: 400 x 300 x 210mm (L x A x P).

Peso: PETA.WSC 310: 6.0kg excluindo baterias / 10.8kg incluindo baterias.
PETA.WSC 320: 8.6kg excluindo baterias / 16.6kg incluindo baterias.

Indice de Protecção: IP54.
Certificação: EN 12101-10.
Incluído na entrega: Central de desenfumagem com 2 baterias de emergência.
Notas: Reservamos o direito de efectuar modificações técnicas.

PETA.WSC 310 STANDARD / PETA.WSC 320 STANDARD - Central elétrica de desenfumagem



CENTRAIS DE COMANDO ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS

PETA.WSK 320/321/328/329/330/331/501/502/503/504 - Botoneiras de desenfumagem

Versão de caixa plástica Versão de caixa metálica

Aplicações principais:
– Activação manual do sistema de desenfumagem.
– A botoneira de comando manual em desenfumagem é prioritária a todo o restante sistema de ventilação natural do edifício.
– Caixa plástica ou metálica com fechadura incorporada.
– Montagem directamente na parede (à face).
– Acessórios adicionais podem ser encomendados separadamente.

SÉRIE WSK 3xx:
Botoneiras de desenfumagem para instalação nas seguintes centrais de desenfumagem:
   – PETA.WSC 204
   – PETA.WSC 304, PETA.WSC 308 e PETA.WSC 316
   – PETA.WSC 4xx.

SÉRIE WSK 5xx (com comunicação de dados - BUS):
Botoneiras de desenfumagem para instalação nas seguintes centrais de desenfumagem:
   – PETA.WSC 310, PETA.WSC 320
   – PETA.WSC 520, PETA.WSC 540, PETA.WSC 560

PETA.WSK 501 / PETA.WSK 502: Os detectores de fumo e as botoneiras de ventilação podem ser conectadas directamente à bot-
oneira de comando manual em desenfumagem.

PETA.WSK 503 / PETA.WSK 504: Nenhuns componentes poderão ser conectados directamente à botoneira de comando manual 
em desenfumagem.

Botoneiras primárias e Botoneiras secundárias:
As botoneiras de desenfumagem podem ser fornecidas como primárias ou secundárias.

Primárias:
– Com ou sem sinalizador acústico (buzzer);
– Os led’s sinalizadores indicam se o sistema está operacional, se existe alguma anomolia no sistema ou se existe algum sinal/
accionamento através do sistema de detecção de incêndio do edifício.
– Permite realizar o reset do sistema de desenfumagem natural, através de um botão que está incorporado dentro da caixa da 
botoneira.

Secundárias:
- Sem sinalizador acústico (buzzer);
- Possui unicamente o led de sinal/accionamento através do sistema de detecção de incêndio do edifício.

Especificações principais:
– Versão de caixa plástica disponível em 5 cores diferentes;
– Versão de caixa metálica disponível em 3 cores diferentes;
– Etiqueta “DESENFUMAGEM” está incluída na entrega.
– Fácil montagem e ligação.
– Caixa plástica ou metálica com fechadura incorporada.
– Com comunicação de dados (série PETA.WSK 5).



CENTRAIS DE COMANDO ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS

PETA.WSK 320 / 501 / 503:
– Botoneira de desenfumagem primária.
– Botoneira de desenfumagem com sinalizador acústico.
(quando aberta a porta o sinal acústico é interrompido)
– Caixa plástica.

PETA.WSK 329 / 502 / 504:
– Botoneira de desenfumagem primária.
– Botoneira de desenfumagem com sinalizador acústico.
(quando aberta a porta o sinal acústico é interrompido)
– Caixa metálica.

PETA.WSK 330:
– Botoneira de desenfumagem secundária.
– Botoneira de desenfumagem sem sinalizador acústico.
– Caixa plástica.

PETA.WSK 321:
– Botoneira de desenfumagem primária.
– Botoneira de desenfumagem sem sinalizador acústico.
– Caixa plástica.

PETA.WSK 328:
– Botoneira de desenfumagem primária.
– Botoneira de desenfumagem sem sinalizador acústico.
– Caixa metálica.

PETA.WSK 331:
– Botoneira de desenfumagem secundária.
– Botoneira de desenfumagem sem sinalizador acústico.
– Caixa metálica.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Corrente nominal: 24 VDC.

Corrente nominal por: PETA.WSK 3xx: 15mA  /  PETA.WSK 5xx: 1mA (sem detectores de fumo).

Comunicação de dados: PETA.WSK 3xx: não.
PETA.WSK 5xx: sim, através de botoneiras de desenfumagem com tecnologia BUS.

Aprovações VDS: PETA.WSK 320/330: As botoneiras de cor laranja estão aprovadas de acordo com a VdS 2592.

Caixa: Plástica ou metálica em conformidade com a DIN/EN54 or DIN 14655.

Cores (caixa plástica):

       vermelha
       amarela
       cinzenta
       azul
       laranja

RAL 3000
RAL 1021
RAL 7047
RAL 5015
RAL 2011

Cores (caixa metálica): Amarela, Cinzenta e Laranja.

Dimensões: 125mm x 125mm x 36mm (largura x altura x profundidade).

IP rating: IP40.

Incluído na entrega: Botoneira, chave de abertura/fecho e autocolante “DESENFUMAGEM”.

Notas: Reservamos o direito de efectuar modificações técnicas.

ITEMS: REFERÊNCIA:

SÉRIES & MODELOS
TIPO

Buzzer
CAIXA 1 2 3 4 5

(x= código da cor)
Primária Secundária Plástica Metálica Vds Bus

Séries PETA.WSK 3

Para centrais de
 desenfumagem:

PETA.WSC 204
PETA.WSC 304
PETA.WSC 308
PETA.WSC 316
PETA.WSC 4xx

X X X X X X WSK 320 000X 01

X X X X WSK 320 000X 61

X X X X X X X WSK 321 000X 01

X X X X X X WSK 328 000X 01

X X X X X X WSK 329 000X 01

X X X X X X WSK 330 000X 01

X X X X WSK 330 000X 61

X X X X X X WSK 331 000X 01

Séries PETA.WSK 5

Para centrais de 
desenfumagem 

PETA.WSC 310/320
PETA.WSC 520/540/560

X X X X X X X X X WSK 501 000X 01

X X X X X X X WSK 502 000X 01

X X X X X X X X X WSK 503 000X 01

X X X X X X X WSK 504 000X 01



CENTRAIS DE COMANDO ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS

Aplicações principais:
– Sensor 24V para fecho automático de janelas, exutores e clarabóias em caso de chuva e vento.
– Peças de instalação incorporadas com o sensor.
– Para instalação directa em centrais de desenfumagem e em centrais de ventilação.

PETA.WLA 330 - Sensor de chuva-vento:
– Sensor de chuva-vento compacto.
– Medição da velocidade do vento.
– DIP switch para definição de parâmetros.
– O fecho automático pode ser também programado para um eventual falha de corrente.
– Possibilidade de ajustar a sensibilidade do sensor;

– O sensor de chuva/vento compreende um anemómetro e uma superfície para o sensor de chuva.
– O sensor de chuva/vento pode ser activado através de um contacto.
– Medicação do vento realizada através de roda - m/s.
– Medição da chuva realizada através da condutividade da superfície do sensor, quando aquecido.
– Os parâmetros de sensibilidade e do tempo de accionamento são ajustáveis.

– O sensor de chuva/vento deverá ser colocado o mais alto possível. No entanto, é aconselhável o mínimo de 2 metros acima do 
ponto mais alto do edifício, de forma a ser efectuada uma medição verdadeira das condições climatéricas.

PETA.WLA 331 - Sensor de chuva:
– Sensor de chuva compacto.
– DIP switch para definição de parâmetros.
– O fecho automático pode ser também programado para uma eventual falha de corrente.
– Possibilidade de ajustar a sensibilidade do sensor;

– O sensor de chuva compreende uma superfície para o sensor de chuva.
– O sensor de chuva pode ser activado através de um contacto.
– Medição da chuva realizada através da condutividade da superfície do sensor, quando aquecido.

– O sensor de chuva deverá ser colocado o mais alto possível. No entanto, é aconselhável o mínimo de 2 metros acima do ponto 
mais alto do edifício, de forma a ser efectuada uma medição verdadeira das condições climatéricas.

PETA.WLA 330/331 - Sensor de Chuva & Sensor de Chuva-Vento



CENTRAIS DE COMANDO ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS

Acessórios - Centrais elétricas e botoneiras de comando

WSA 301 - Módulo de alarme e anomalia para central PETA.WSC 204/304 61
Módulo de “Alarme” e “Anomalia” para sinalização externa de alarme e mau funcionamento da central 
de desenfumagem PETA.WSC 204 e PETA.WSC 304 61.
Também é necessário quando se pretende interligar várias centrais de desenfumagem.

PETA.WSA 302 - Interligação do sinal chuva/vento para central PETA.WSC 204/3xx
Permite a interligação do sinal chuva/vento de uma central de desenfumagem para outra central de 
desenfumagem (master/slave). Exemplo: Utilizar um único sensor de chuva para duas centrais.

PETA.WSA 306 - Módulo ASV para central PETA.WSC 204/304/4xx/5xx
Integrado na central de desenfumagem para garantir um sistema de vigilância do cabo. 
A entrada de um detector de fumo pode ser usada para transmitir um sinal a partir de um sistema de 
detecção de incêndio externo (ASV). Isso requer contacto de livre de potencial e o módulo ASV.

PETA.WSA 303 - Módulo temporizador de fecho para central PETA.WSC 204/304/308
Permite realizar o fecho automático das janelas ou aberturas após um determinado período tempo. 
No modo de ventilação natural, o módulo garante que as janelas ou aberturas serão fechadas automati-
camente após um tempo pré-definido.O atraso pode ser definido entre 1 a 30 min. 
Para centrais de desenfumagem tipo PETA.WSC 204, 304 e 308.

PETA.WSA 305 - Módulo ASV para central PETA.WSC 308/316 61 
Integrado na central de desenfumagem para garantir um sistema de vigilância do cabo. 
A entrada de um detector de fumo pode ser usada para transmitir um sinal a partir de um sistema de 
detecção de incêndio externo (ASV). Isso requer contacto de livre de potencial e o módulo ASV.

PETA.WSA 304B - Temporizador de abertura para central PETA.WSC 204/304 61
Permite realizar a restrição do tempo de abertura em função de ventilação, visto nem sempre ser 
necessário que um actuador eléctrico abra uma unidade de ventilação por completo. Por vezes, um 
pequeno espaço de abertura é suficiente para fins de ventilação. Este módulo permite controlar a li-
mitação de tempo de abertura do curso do actuador.  Este módulo não tem influência sobre o atuador 
quando uma função de “ALARME” é accionada (neste caso, o actuador abre o seu curso máximo).

PETA.WSA 437 - Fechadura de substituição para central
Fechadura de substituição incluindo duas chaves.
Para centrais de desenfumagem tipo PETA.WSC 304.

PETA.WSA 438 - Fechadura de substituição para central
Fechadura de substituição incluindo duas chaves.
Para centrais de desenfumagem tipo PETA.WSC 308/316 e PETA.FLEXISMOKE.



CENTRAIS DE COMANDO ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS

Acessórios - Centrais elétricas e botoneiras de comando

PETA.WSA 439 - Chave de segurança para central PETA.WSC308/316 e PETA.Flexismoke
Chave de segurança, inclui o fornecimento de duas chaves.
Para centrais de desenfumagem tipo PETA.WSC 308/316 e PETA.Flexismoke.

PETA.WSA 210 1161 - Botoneira de ventilação natural com chave
A botoneira de chave pode ser utilizada em escritórios, escolas ou outros espaços públicos. 
Com a montagem do interruptor chave da operação manual da ventilação / atuadores só pode ser con-
trolado por pessoas autorizadas que têm uma chave. Poderá ser instalada embutida ou directamente na 
parede adicionando o acessório PETA.WSA 209 01 (a encomendar separadamente).

PETA.WSA 440 - Fechadura de substituição para central PETA.WSC 204
Fechadura de substituição incluindo duas chaves.
Para centrais de desenfumagem tipo PETA.WSC 204.

PETA.WSA 441 - Chaves de substituição para central PETA.WSC 204
Duas chaves de substituição.
Para centrais de desenfumagem tipo PETA.WSC 204.

PETA. WSK 397 - Vidros de substituição para central PETA.WSK 320 / 321 / 330 / 501
5 vidros de substituição para botoneiras de desenfumagem tipo PETA.WSK 320 / 321 / 330 / 501.

PETA.WSK 389 - Chaves de substituição para central PETA.WSK 320 / 321 / 330 / 501
5 chaves de substituição para botoneiras de desenfumagem tipo PETA.WSK 320 / 321 / 330 / 501.

PETA.WSK 402 - Etiquetas “DESENFUMAGEM”
10 etiquetas com a palavra ”DESENFUMAGEM” (em 18 línguas).
Para botoneiras de desenfumagem tipo PETA.WSK 320 / 321 / 329 / 330 / 501.

PETA.WSK 399 - Caixa de substituição para botoneiras tipo PETA.WSK
Caixa plástica com chave, para substituição em botoneiras tipo WSK 320 / 321 / 330 / 501.
Disponível em 5 cores: vermelho, amarelo, cinzento, azul e laranja.
Dimensão: 125 x 125 x 36mm (L x A x P)


