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Asennusohje - Anturit ja toimilaitteet
Varoitukset
Mikäli järjestelmä asennetaan väärin, voi seurauksena olla sähköiskun vaara tai muu vakava vahinko.
Järjestelmä tulee asennuksen jälkeen suojata siten, että sen
loppukäyttäjä ei pääse koskemaan järjestelmän johdotuksiin tai
muihin sähköä mahdollisesti johtaviin osiin.
Järjestelmää ei saa altistaa vedelle eikä millekään muulle nesteelle. Seurauksena voi olla tulipalon vaara.
Järjestelmän potentiaalivapaisiin relekärkiin voi tulla ulkopuolisista tehonlähteistä jännitteitä, vaikka järjestelmän teholähteet
ja varavoimalähde on tehty jännitteettömiksi.

Huomioitavaa
Tämä ohje on suunnattu järjestelmän asentajalle ja käyttöönottajalle täydentämään teknisen asennusohjeen tietoja järjestelmään yleisimmin asennettavien antureiden ja toimilaitteiden
osalta.
Älä korjaa, pura tai muunna järjestelmän osia. Mikäli epäilet
jonkin osan rikkoutuneen, niin jätä osien huoltotoimenpiteet toimittajan vastuulle ja vaihdata osa uuteen. Lisätietoja on saatavilla www.ebts.fi.
Järjestelmän muistiin tallennetut tiedot voivat kadota järjestelmän rikkoutuessa. Järjestelmästä tulee tämän vuoksi ottaa varmuuskopio säännöllisesti. Valmistaja, maahantuoja tai myyjä eivät ole vastuussa varmuuskopioinnista eikä laitteeseen talletettujen tietojen säilyvyydestä.
Jos järjestelmä tai sen osa vaurioituu käyttökelvottomaksi tai se
muusta syystä hävitetään, tulee hävitys tehdä paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti.
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1. Perustietoa ebts:n asennuksesta
Ebts-järjestelmän suositeltu värijärjestys CAT- kaapeloinneissa
on oranssi – vihreä – ruskea – sininen (OrViRuSi), kuitenkin siten, että käyttöjännite kytketään käyttäen ensisijaisesti sinistä
paria. Parin kaksiväristä johdinta käytetään maajohtimena. Esimerkkikytkentöjä on kuvissa ja liitteenä olevissa kytkentäkaavioissa.
Yksiköiden tulot ja lähdöt ovat oikosulkusuojattuja, joten kytkennät voidaan tehdä pienoisjännitteen osalta myös järjestelmän ollessa päällä, jolloin järjestelmää voidaan konfiguroida
kytkentöjä tehtäessä ja tarkastettaessa. Kytkennät tulee pyrkiä
tekemään sähkösuunnitelman esittämällä tavalla, eli niihin yksiköihin ja liitinalueisiin mitä suunnitelmissa on määrätty. Tehdyt
muutokset tulee merkitä selkeästi dokumentaatioon.
Johtimet liitetään yksiköiden riviliittimiin työntämällä ruuvitaltta
liitosjousen ylempään pienempään hahloon ja pujottamalla johdin sen alapuolella olevaan suurempaan hahloon. Suositeltu
johdinten eristeen kuorintamitta on 5...10 mm.
Varaukseksi jätettävät kytkemättömät johtimet tulee päättää siten, etteivät ne ole alttiina jännitteisille osille.
Yksiköiden liittimien värikoodaukset ja liitinnumeroinnit ovat yhtenevät selainkäyttöliittymän liitäntäasetusten merkintöihin.
Tässä ohjeessa esitellään vain yleisimmät ebts-järjestelmään
kytkettävät anturit ja toimilaitteet kytkentöineen. Yhteensopivuus voidaan tarvittaessa varmistaa ottamalla suoraan yhteyttä valmistajaan ks. s.53: 10.Valmistajan yhteystiedot.
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1.1. Järjestelmän tärkeimmät osat
Ennen asennuksen aloittamista tarkasta, että lähetysluettelo
vastaa tilattua järjestelmää ja että osat on toimitettu oikein.
Taulukko 1: Ebts-100 -järjestelmän perusosat

Yksikkö

Nimi

Tehtävä

Päätoiminnot

CPU-100

Keskusyksikkö

Järjestelmän
keskusyksikkö:
tietojen tallennus ja
analysointi,
pysyväismuistitaltiot,
tietoliikenneliittimet

L x K x S:
107,6mm x
90mm x 62mm
225g

CPU-140

Keskusyksikkö
L x K x S:
107,6mm x
90mm x 62mm
230g

SCU-100

Järjestelmän
keskusyksikkö:
tietojen tallennus ja
analysointi,
pysyväismuistitaltiot,
tietoliikenneliittimet,
turva-anturit, mittaus

Akkuvarmennettu
turvajärjestelmä:
hälytykset,
hätävalaistus,
L x K x S: 71,6mm turva-anturit
x 90mm x 62mm
165g
Turvayksikkö

MSU-100 Mittausyksikkö

Mittaukset: lämpötila,
valoisuus, kosteus,
sähkön-, veden- ja
energiankulutustiedot

L x K x S: 71,6mm
x 90mm x 62mm
165g
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Yksikkö

Nimi

Tehtävä

MSU-140

Mittausyksikkö

CTU-100

Ohjausyksikkö

CTU-140

Ohjausyksikkö

Päätoiminnot

Mittaukset:
lämpötila,
valoisuus, kosteus,
sähkön-, veden- ja
L x K x S: 71,6mm energiankulutustied
x 90mm x 62mm ot
165g

24VDC lähdöt
releohjauksiin:
valaistus, ohjatut
pistorasiat;
L x K x S: 71,6mm 24VDC syöttö LEDx 90mm x 62mm valaisimille (max
160g
350mA);
painiketulot

L x K x S: 71,6mm
x 90mm x 62mm
160g
ADU-100

Säätöyksikkö

ADU-140

Säätöyksikkö

KPD-100

Käyttöpaneeli

Releohjaukset:
valaistus, ohjatut
pistorasiat;
painiketulot

Lämmityksen ja
ilmanvaihdon
ohjaus: 0...10VDC,
0...20mA ohjaukset,
L x K x S: 71,6mm potentiaalivapaat
x 90mm x 62mm kärjet, RS-485/232
160g
Lämmityksen ja
ilmanvaihdon
ohjaus: 0...10VDC,
0...20mA ohjaukset,
L x K x S: 71,6mm potentiaalivapaat
x 90mm x 62mm kärjet, RS-485/232
160g
Turvajärjestelmän
hallinta,
mittaustietojen
seuranta

L x K x S: 110mm
x 140mm x 20mm Kiinteä asennus,
185g
tyyppi A
Turvaluokitustaso 1
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Yksikkö

Nimi

Tehtävä

Päätoiminnot

KPD-140

Käyttöpaneeli

Turvajärjestelmän
hallinta,
mittaustietojen
seuranta

L x K x S: 106mm
x 137mm x 17mm
226g

PSU-1

5VDC teholähde

Yksiköiden
käyttöjännite
(CPU-100)

L x K: 78mm x
93mm

PSU-2

24VDC teholähde

Akkulaturi,
välireleet, jne
(CPU-100)

L x K: 100mm x
93mm

PSU-2.5

PSU-4.2

CBL-100

Technology Systems

24VDC teholähde

Järjestelmän
käyttöjännitteet
(CPU-140 ja
korkeintaan 6
L x K x S: 72mm x yksikköä)
90mm x 61mm
270g
24VDC teholähde

Järjestelmän
käyttöjännitteet
(CPU-140 ja yli 6
L x K x S: 90mm x yksikköä)
90mm x 61mm
330g
Virtakaapeli

Teholähteiden
kytkeminen
väylään,
Mukana
varavoimalähteen
toimitetaan johdin kytkeminen
teholähteiden -V
järjestelmään (CPU-terminaalien
100)
yhdistämiseen.
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Yksikkö

Nimi

Tehtävä

Päätoiminnot

CBL-140

Virtakaapeli

Teholähteen
kytkeminen
väylään,
varavoimalähteen
kytkeminen
järjestelmään (CPU140)

CBL-101

Ebts-väylänjatkokaapeli

Väylän jatkaminen
DIN-kiskolta toiselle

BAT-100

12V (3-10) Ah
lyijyhyytelöakku

Järjestelmän
varavoimalähde

SENNTC, LDR ja
Mittaukset:
100/101/ kosteusanturit
Lämpötila,
140P/141
valoisuus, kosteus
P
L x K x S: 30,4mm
x 40mm x 18mm
SENNTC, LDR ja
Mittaukset:
140U/
kosteusanturit,
lämpötila,
SEN-141U kojerasia-asennus valoisuus, kosteus
Integroituu
kalustesarjoihin
Exxact, Impressivo
ja Jussi

Riippuen asennuskohteesta ei kaikkia taulukossa 1 esitettyjä
osia välttämättä tarvita.
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Taulukko 2: mahdollisesti tarvittavat lisäosat
Toimilaite tai tarvike

Käyttö / vaatimus

Sähkökaappi

Asennuskotelo, suojausluokitus IP22

UTP CAT 5e

Pienoisjännitejohdotukset

AWG 20/10 tai vastaava
kaapeli

Välireleiden johdotukset

Nippusiteitä

Johdotusten sitomiseen

10/100 Mb verkkokytkin

Lähiverkkoon liittämiseksi

Verkkokaapeli RJ-45
-liittimin

CPU:n liittämiseksi tietoliikenneyhteyteen

1.2. Asennuksessa tarvittavat työkalut
Varmista ennen asennuksen aloittamista, että tarvittavat työkalut ovat helposti saatavilla.
Kuvassa 1 ja taulukossa 3 on esitetty vain yleisimmin tarvittavat työkalut. Sähkömiehen perustyökalut ovat käytännössä riittävät. Oikeankokoiset kuorintapihdit ovat ensiarvoisen tärkeät:
muuten johtimiin voi syntyä viiltoja, jolloin ne katkeavat helposti sähkökeskuksessa työskenneltäessä.
Taulukko 3: tarvittavat työkalut
Työkalu

Käyttö

Ruuvitaltta (1-3.2mm)

Johdinten kytkemiseen

Kuorintapihdit (0,5mm2)

Johdinten kuorimiseen ja katkomiseen

Yleisvirtamittari

Jännitemittauksiin ja ongelmatilanteiden
selvittämiseen

Tietokone yhdistettynä
ebts-järjestelmään

Järjestelmän testaaminen ja
esiasetukset
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Kuva 1: Esimerkkejä asennustyökaluista

1.3. Huomioitavaa järjestelmästä
Nämä huomiot ovat lähinnä muistutuksia asentajalle, jotta järjestelmän toimilaitteita ja antureita asentava henkilö voi tarkastella kriittisesti suunnitelmia ja jo tehtyjä osa-asennuksia.
Varavoimalähde (akku) tulee sijoittaa ruuvein suljetun erillisen
väliseinän taakse. Järjestelmän pääkäyttäjän tulee voida tarvittaessa vaihtaa tai tarkastaa varavoimanlähde sekä korvata varavoimanlähteen sulake, joka on keskusyksikön teholähteisiin
liittävässä kaapelissa (CBL-100/140). Järjestelmä koteloidaan siten, että peruskäyttäjä ei pääse käsiksi varavoimanlähteeseen
tai sen sulakkeeseen.
Järjestelmän liityntöihin teholähteitä ja ohjausyksikön CTU-140
relekärkiä lukuun ottamatta saa kytkeä suoraan korkeintaan 42
VAC / 60 VDC jännitteitä. Ohjausyksikön CTU-140 potentiaalivapaat relekärjet ja mahdollisesti kytkettävät välireleet toimivat
järjestelmän vaihtosähköä ohjaavina erotusosina.
Ebts-100/140 -järjestelmä on suunniteltu asennettavaksi lämpimiin sisätiloihin. Käyttöympäristön tarkemmat vaatimukset on
esitetty kappaleen 8 taulukossa 6: Järjestelmän tekniset tiedot.
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Huoltotoimenpiteitä silmälläpitäen tulee järjestelmän tasajänniteosiot järjestellä erilleen mahdollisista sähkökeskuksen vaihtojänniteosista. Tämä parantaa sähkötyöturvallisuutta ja selkeyttää järjestelmän johdotusta.
Mikäli CBL-100 -kaapelia käytettäessä teholähteiden PSU-1 ja
PSU-2 -V -terminaaleja ei yhdistetä voi niiden välille muodostua
potentiaalieroja. Tällöin järjestelmän yksiköt voivat rikkoutua.
Järjestelmän tasajännitesyöttöjen tulee olla kelluvia maapotentiaalista. Teholähteiden -V -terminaalia ei saa kytkeä suojamaahan.
Varmista, että kuvassa 2 esitetty oranssi DIN-kiskon pidike on
pohjassa ja yksiköt tukevasti kiinni DIN-kiskossa.
Varmista että CPU-yksikön mukana toimitettu terminaalipala on
kytketty viimeisen yksikön väyläliittimen päähän.
Ennen järjestelmän päällekytkemistä tulee suorittaa teknisessä
asennusohjeessa mainitut toimenpiteet.

Kuva 2: oikein (vasemmalla) ja väärin kiinnitetyt yksiköt

Technology Systems
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2. Keskusyksikkö CPU-100 ja CPU-140
Keskusyksikössä on järjestelmän USB-liittimet. USB-liittimiin
asennettavat lisälaitteet tulee asentaa siten, että peruskäyttäjä
ei pääse kosketuksiin lisälaitteiden kanssa.
Keskusyksikössä CPU-140 on USB-liittimen lisäksi liitäntä käyttöpaneelille ja seuraavat liitännät: 3kpl 0...10V/0...20mA -tuloja,
3kpl ebts-anturituloja, 2kpl turva-/pulssimittaustuloja ja 2kpl
hälytyslähtöjä. Katso liitettävät laitteet mittausyksikön MSU100/140 ja turvayksikön SCU-100 tiedoista.

2.1. GSM-modeemi
GSM-modeemin kautta lähetetään ilmoitustekstiviestit ja vastaanotetaan tekstiviestiohjaukset. Modeemi asennetaan USBliittimeen, yleensä USB-jatkokaapelin avulla.
Modeemiin asennettavasta SIM-kortista tulee ottaa PIN-koodin
kysely pois päältä asentamalla se väliaikaisesti puhelimeen.
Asetuksissa on kohta PIN-koodin kysely tai vastaava, joka asetetaan pois käytöstä tai vastaavaan tilaan.
Modeemi tulee asentaa paikkaan, joka on GSM-verkon kuuluvuusalueella. Modeemia ei saa asentaa esimerkiksi metallikoteloon.
Modeemi on helpoin testata selainkäyttöliittymän päänäkymän
sähköisen ilmoitustaulun muistilapuilla. Lapun voi lähettää tekstiviestinä, kunhan järjestelmään on määritelty yhteystieto, jolla
on puhelinnumero. Yhteystietojen hallinnan ohjeet ovat käyttöohjeessa.
GSM-modeemina voidaan käyttää myös USB-laitteita, jotka tukevat CDC ACM -rajapintaa. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi
tietyt vanhemmat Nokian puhelimet.
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3. Turvayksikkö SCU-100
Turvayksikköön kytketään kohteen palo- ja vesivuotoilmaisimet,
murtosuoja- ja muut turvallisuuteen liittyvät laitteet ja anturit.
Lisäksi yksikössä on liitännät hälytinlaitteille kuten hätävaloille
ja -sireeneille sekä akkuvarmennetulle valaistukselle.

Jotta ebts:llä toteutettu turvajärjestelmä täyttää hälytyslaitestandardin EN-50131 asettamat vaatimukset, tulee kaikkien turvajärjestelmään liittyvien asennusten ja laitteiden olla kyseisen
standardin mukaisia. Turvayksikön standardinmukainen turvataso on I ja ympäristöolosuhdeluokka I.
Kuvassa 3 on esitetty turvayksikön SCU-100 liittimet. Yläpuolen
sinipunaisiin liittimiin voidaan kytkeä käyttöpaneeli KPD-100 tai
KPD-140. Yhteen turvayksikköön voidaan kytkeä yksi käyttöpaneeli.
Oranssit liittimet ovat hälytinlähtöjä (esim. hälytysvalot ja sireenit). Lähtöihin saa kytkeä laitteen, joka kestää jännitevaihtelut välillä 8...14VDC ja jonka virrankulutus on pienempi kuin
350mA. Oranssien viereisistä sinisistä liittimistä saa maan paluuvirralle.

Technology Systems
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Keltaiset liittimet ovat kärkitietotuloja, joihin kytketään ilmaisimien kärkitiedot. Tuloihin liitettävien kärkien tulee kestää vähintään 1.5mA:n virta ja 14V DC jännite. Liittimiin merkitty ylempi
+ -terminaali on syöttävä puoli, johon voidaan liittää esimerkiksi neljän liiketunnistimen kärjen toinen liitin toisen tullessa
omaan sisääntulokanavaansa, neljän liiketunnistimen tapauksessa esimerkiksi kanaviin 3 ja 4. Yhtä syöttöä tulee käyttää
enintään kahdelle ilmaisimelle samanaikaisesti.
Alapuolen sini-punaisista liittimistä saa 12VDC käyttöjännitteen.
Sen tarvitsevat ilmaisimet kannattaa pyrkiä kytkemään alapuolen keltaisiin sisääntuloliittimiin, jolloin vältytään johdinlenkeiltä
yksiköiden ympäri.
Kytkettävien laitteiden tulee kestää jännitevaihtelut välillä 8...14VDC, eivätkä ne saa ottaa enempää virtaa kuin 250mA / syöttö. Syötöillä on erilliset kuormitussuojaukset, joten tulee pyrkiä käyttämään erillisiä syöttöjä eri laitteille.
Kaikki jännitesyötöt turvayksikössä ovat samanarvoisia.

3.1. Käyttöpaneeli KPD-100 ja KPD-140
Käyttöpaneelia käytetään turvajärjestelmän ohjaamiseen ja järjestelmän tietojen näyttämiseen. Suositeltu asennuspaikka korkeuteen 1500 arkisisäänkäynnin välittömään läheisyyteen.

Kuva 4: KPD-100 liitännät
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Kytke käyttöpaneeli yhdistämällä V+ ja V- (12VDC käyttöjännite) sekä K+ ja K- (Data) -terminaalit turvayksikön SCU-100 vastaaviin liittimiin. Kytkettäessä keskusyksikköön CPU-140 tulee
käyttää erityistä liitintä. KPD-100 -yksikössä merkinnät ovat riviliittimen vieressä piirilevylle painettuna. KPD-140 -yksikössä
K+ on merkitty A+ ja K- on merkitty B-.
Turvayksikön ja keskusyksikön CPU-140 jännitesyöttölinja käyttöpaneelille on oikosulkusuojattu. Kytkentöjä tehtäessä järjestelmän ollessa päällä poistuu näytöstä teksti Ei yhteyttä oikean
kytkennän myötä.
KPD-100 on SFS-EN 50131 mukaisesti kiinteästi asennettava
tyypin A laite. Turvaluokitus on 1.

3.2. Hätäpainike 3045W
Hätäpainikkeita ja -kahvoja voidaan käyttää esimerkiksi murtotai palohälytyksen laukaisuun manuaalisesti.
Kuvassa 5 on esitetty hätäkahvan esimerkkikytkentä.

Kuva 5: Hätäpainike 3045W kytkentä

Technology Systems
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3.3. Liikeilmaisin DSC LC-100PI
Liikeilmaisimia käytetään turvajärjestelmässä murtovalvontaan.
Lisäksi liikeilmaisimia voidaan käyttää apuna esimerkiksi valaistuksen ohjauksessa.
Liikeilmaisimet kannattaa asentaa siten, että suurin osa odotettavissa olevasta liikkeestä tapahtuu ilmaisimen editse. Ilmaisimet havaitsevat merkittävästi huonommin liikettä, joka tapahtuu kohti ilmaisinta tai siitä poispäin. DSC LC-100PI ilmaisimen
suositeltu asennuskorkeus on n. 2,4m. Suositeltu asennuskorkeus riippuu ilmaisimen tyypistä; tarkista suositus käyttämäsi
ilmaisimen ohjeista.
Kuvassa 6 on DSC LC-100PI:n esimerkkikytkentä. Kuvassa 6 näkyvä kansisuojamikrokytkin on kytkennässä otettu käyttöön vihreällä parilla. Vasemman alanurkan jumppereilla ja punaisella
potentiometrillä säädetään ilmaisimen herkkyyttä.
Kyseisessä mallissa on myös lemmikkieläinasetus, jolla voidaan
estää lemmikeistä johtuvat hälytykset. Tilaa voidaan vaihtaa
siirtämällä kuvan 6 oikeassa alakulmassa olevaa jumpperia haluttuun asentoon.
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Käyttöönotossa tulee ensisijaisesti käyttää selainkäyttöliittymää, jolloin nähdään samalla kytkennän ja asetusten oikeellisuus. Ellei tämä ole mahdollista, on tässä mallissa aktiivisuuden
todentamiseen merkkiled. Tunnistimet tulee testata liikkumalla
peittoalueella tarkkaillen samaan aikaan tunnistimen aktiivisuutta. Kuvassa 10 keskellä oleva LED-jumpperi ottaa ledin pois
käytöstä.

3.4. Lasirikkoilmaisin DSC Acuity
Lasirikkoilmaisin ilmoittaa lasin hajoamisesta. DSC Acuityn toiminta perustuu rikkoutumisäänen havaitsemiseen.
Kuvassa 7 on DSC Acuityn esimerkkikytkentä. Vihreä pari on
kansisuoja.
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3.5. Magneettikosketin FC620 ja SC516
Magneettikoskettimia voidaan käyttää turvajärjestelmän lisäksi
apuna esimerkiksi valaistuksen ohjauksessa.
Kuvassa 13 on magneettikoskettimen esimerkkikytkentä. Ellei
kytkimessä itsessään ole sabotaasisuojaliittimiä, voidaan kytkimen sisällä oikosulkea yksi johdinpari ja näin saadaan tieto kaapelin viottumisesta.
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3.6. Vesivuotoilmaisin WDS-100
Vesivuotoilmaisin antaa tiedon vuodoista, jolloin voidaan automaattisesti sulkea vedensyöttö ja antaa ilmoitus, että osataan
ryhtyä toimenpiteisiin. Vesivuotoilmaisin on tärkeä tiloissa joissa on vettä, mutta ei lattiakaivoa; yleisiä asennuspaikkoja ovat
tiskikoneen ja tiskialtaan alustat.
Kuvassa 9 on vesivuotoilmaisimen esimerkkikytkentä.

Kuva 9: WDS-100
esimerkkikytkentä
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Anturia WDS-100 voidaan kuvan 10 mukaisesti taivutella vapaasti, kuin myös lyhentää tarvittaessa esimerkiksi saksilla.

Kuva 10: WDS-100:n taivutusesimerkki

3.7. Paloilmaisin EI186
Paloilmaisimia käytetään tulipalon havaitsemiseen joko lämpötilan tai savun perusteella. EI186 on optinen savuilmaisin. Yhden
savuilmaisimen valvoma alue saa olla korkeintaan 60m 2. Ilmaisimen ympärillä tulee olla vähintään 0,5m vapaata ilmatilaa. Ilmaisimia sijoitetaan korkeintaan 2m päähän vaakatasossa mitattuna jokaisesta poistoilma-aukosta, poislukien tilat, joissa
huonekorkeus on alle 3m ja on virheellisen ilmoituksen mahdollisuus (esimerkiksi tupakeittiö). Ilmaisimet tulee asentaa siten,
ettei tuloilma vaikuta merkittävästi niiden paloilmaisukykyyn.
Kuvassa 11 on esitetty paloilmaisimen esimerkkikytkentä kytkettäessä ilmaisimia tähtiverkkoon (C – NC välillä avautuva kärki). Paloilmaisimien kytkennöissä kannattaa käyttää avautuvaa
kärkeä: näin johtimien katkeaminen (esimerkiksi tulipalossa)
tuottaa palohälytyksen.
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Kuva 11: Paloilmaisimen EI186 esimerkkikytkentä

EI186:ssa on vihreä merkkiledi, joka ilmoittaa verkkojännitteen
tilan. Ilmaisimen toiminta tulee testata testipainikkeella kuukausittain.
Ilmaisimia ketjutettaessa voidaan toinen johdin kytkeä avautuvaan kärkeen ja jatkaa maajohdin sopivalla liittimellä tarpeellisissa paikoissa (sarjakytkentä), jolloin silmukan tyyppi on avautuva. Rinnankytkennällä ketjutettaessa käytetään sulkeutuvaa
kärkeä. Ketjutettaessa menetetään hälytyksen paikkatieto.
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3.8. Häkäilmaisin Sentek CO530R
Häkäilmaisimia käytetään myrkyllisen häkäkaasun (CO-) havaitsemiseen. Häkä on väritön, mauton ja hajuton kaasu, ja siksi
erittäin vaarallinen. Häkäilmaisin asennetaan kotitalouksissa tavallisesti tiloihin, joissa on takka tai muu tulisija. Lämpimät palokaasut nousevat ylöspäin, joten tulisijan läheisyydessä olevat
häkäilmaisimet kannattaa asentaa kattoon 1-3m päähän tulisijasta. Asennettaessa esimerkiksi makuuhuoneisiin ja muihin tiloihin, joissa ei ole tulisijaa, on paras sijoituspaikka hengityskorkeudessa.
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3.9. Johdonsuoja-automaatin apukosketin
Apukoskettimella saadaan järjestelmään tieto johdonsuoja-automaatin tai vikavirtasuojan laukeamisesta. Näin voidaan seurata esimerkiksi pumppujen ja muiden kriittisten tai harvemmin
tarkistettavien laitteiden (pakastimet yms.) automaatteja ja
reagoida laukeamiseen sopivalla tavalla. Kytkennässä kannattaa käyttää avautuvaa kärkeä, jolloin myös johtimien katkeamisesta tulee hälytys.
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3.10. Sähkökatkovahti releellä
Ebts-järjestelmään suositellaan asennettavaksi sähkökatkovahti
talon kolmeen vaiheeseen. Jokaiseen vaiheeseen asennetaan
230VAC kelajännitteellä toimiva rele, jonka sulkeutuva kärki
(NO) kytketään omaan tuloonsa turvayksikköön. järjestelmän
asetuksiin laitetaan tulon tyypiksi Johdonsuoja ja toimintatavaksi Auetessa.

3.11. Sireeni
Sireeniä käytetään hälytysten ilmaisemiseen, esimerkiksi paloja murtohälytykset. Sireeneitä tulee sijoittaa tarpeellinen määrä
siten, että niiden ääni kuuluu koko kiinteistöön tarpeeksi voimakkaana.

3.11.1. M21R/M21B
M21R/M21B on sisäsireeni, jossa on sabotaasisuojaus sekä kannen avauksen että seinästä irrottamisen havaitsemiseksi. Seinästä irrottaminen havaitaan kun väärä irroitustapa lohkaisee
palan sireenin piirilevystä. Tämä toiminnallisuus vaatii lisäruuvin kiinnittämisen sireenin ohjeiden mukaisesti.
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Käytettäessä sireenin S1-terminaalia käytössä on pelkkä sireeni, S2-terminaalia käytettäessä hälytys aktivoi sireenin lisäksi
hälytysvalon. Kuvan 14 kytkennässä on otettu käyttöön sireeni
ja hälytysvalo.

3.11.2. PS-202
PS-202 on sisäsireeni ilman sabotaasisuojausta.
Tämä sireeni ei täytä standardin EN-50131 vaatimuksia.
Kuvassa 15 on esitetty sireenin PS-202 esimerkkikytkentä.
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4. Mittausyksikkö MSU-100/140
Mittausyksikköön kytketään kohteen mittauslaitteet ja -anturit,
esimerkiksi sähkön- ja vedenkulutuksen seurantalaitteistot,
lämpötila- ja valoisuusanturit.

Kuva 16: Mittausyksikön MSU-100 liittimet

Kuvassa 16 on esitetty mittausyksikön liittimet. Yläpuolen vihreät liittimet on tarkoitettu anturimittauksille. Liittimiin merkitty ylempi + -terminaali on syöttävä puoli. Taulukossa 4 on listattu näihin liittimiin kytkettävät anturit.
Keltaiset liittimet ovat pulssituloja. Tuloihin liitettävien kärkien
tulee kestää vähintään 2.5mA:n virta ja 24V jännite. Liittimiin
merkitty ylempi + -terminaali on syöttävä puoli. Kytkettäessä
yksittäisiä pulssitietoja (esim. vesimittarilta) ei napaisuudella
yleensä ole merkitystä.
Alapuolen sini-punaisesta liittimestä saadaan 24VDC käyttöjännite sen tarvitseville antureille. Kaikki jännitesyötöt mittausyksikössä ovat saman arvoisia ja kestävät maksimissaan 250mA
kuorman.
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Alapuolen sini-vihreät liittimet ovat virta-/jänniteviestituloja, joihin voidaan kytkeä 0...10V tai 0...20mA signaali. Liittimen sinisestä puoliskosta saa maan.

Taulukko 4: Ebts-anturit
Anturi

Kuvaus

Asennus

Lämpötila Valoisuus Suhteellinen
ilmankosteus

SEN-100 Huoneanturi pinta

kyllä

kyllä

ei

SEN-101 Huoneanturi pinta

kyllä

kyllä

kyllä

SEN140P

Huoneanturi pinta

kyllä

kyllä

ei

SEN141P

Huoneanturi pinta

kyllä

kyllä

kyllä

SEN140U

Huoneanturi kojerasia kyllä

kyllä

ei

SEN141U

Huoneanturi kojerasia kyllä

kyllä

kyllä

SSN-100 Saunaanturi

paneloin- kyllä
nin
rakoon

ei

ei

PSN-100 Putkianturi

putken
kyllä
ympärille

ei

ei

FSN-100 Lattia-anturi putkeen kyllä
lattiapinnan alle

ei

ei

SEN-OUT Ulkoanturi

kyllä

ei

seinän
läpi

kyllä

4.1. Lämpötila- ja valoisuusanturi SEN-1XX
SEN-100/101/140/141 -antureita käytetään lämpötilan ja valoisuuden mittaamiseen. Tietoja voidaan käyttää esimerkiksi lämmityksen tai valaistuksen säätöön. SEN-101 ja SEN-141 -antureissa on lisäksi suhteellisen ilmankosteuden anturi, jota voidaan käyttää esimerkiksi ilmanvaihdon ohjauksessa tai alapohjan kosteusvalvonnassa.
Kuvassa 17 on SEN-101 -anturi. SEN-100 on muuten vastaavan
näköinen, mutta oikean laidan valkoinen suhteellisen ilmankosteuden anturi puuttuu. Anturia SEN-100 kytkettäessä tarvitaan
johtimet vain alimmaiseen puoliskoon liittimestä (NTC ja LDR).
CAT-kaapelia käytettäessä kannattaa jättää varaus SEN-101:lle,
jos myöhemmin halutaan ottaa käyttöön ilmankosteuden mittaus. Sivulla 27 taulukossa 5 on liitäntänastojen selitteet.
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Anturit SEN-140/141 perustuvat samaan piirilevyyn, joka on esitetty kuvassa 18. SEN-100/101/140P/141P -anturit ovat kuvassa
19 esitetyssä pinta-asennuskotelossa. SEN-140U/141U antureiden
kojerasia-asennuskotelo
integroituu
kalustesarjoihin
Exxact, Impressivo ja Jussi. SEN-141-antureiden suhteellisen ilmankosteuden anturi ottaa käyttöjännitteensä NTC/LDR+ -liittimestä, joten erillistä 24VDC -syöttöä ei tarvita. SEN-14X -anturit korvaavat SEN-10X -anturit.
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SEN-140/141 -anturissa olevassa IND. LIGHT -liittimessä on punainen led, jolla voidaan indikoida lämmityslaitteiden aktiivisuus. Piirilevyversiossa A ledin merkinnät ovat väärinpäin, eli
maa kytketään +24VDC-liittimeen ja +-napa GND-liittimeen. A
version tunnistaa anturin takana olevasta merkinnästä 400116A.
SEN-1XX -anturit tulee asentaa siten, etteivät ne altistu roiskevedelle. Huonetiloissa suositeltu asennuskorkeus on 1500. Pinta-asennuskoteloa käytettäessä tulee ottaa huomioon anturikotelon pieni koko (30,4mm x 40mm x 18mm). Erityisesti putkitettu asennus 20mm putkella jättää vain vähän pelivaraa anturin sijoitukseen. Pinta-asennuskotelo kiinnitetään yhdellä ruuvilla kaapelin yläpuolelta.

Taulukko 5: SEN-100/101/140/141 liitäntänastat
Liitin

Selite

+11/24

Käyttöjännite +11...24V (vain SEN-101)

GND

Maa

RH

Suhteellinen ilmankosteus (SEN101/141)

NTC

Lämpötila-anturi

LDR

Valoisuusanturi

NTC+/LDR+

Lämpötila- ja valoisuusanturien +-liitin
(oikosuljettu anturissa)

IND. LIGHT
(+24VDC &
GND)

Merkkivalo lämmityksen aktiivisuuden
indikointiin (SEN-140/141)

Pinta-asennuskotelo avataan työntämällä sen kansi ensin yläasentoon ja nostamalla se sitten paikoiltaan esimerkiksi ruuvitaltalla varovasti auttaen.
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4.2. Putkianturi PSN-100
Putkianturi on putken ympärille asennettava lämpötila-anturi.
Anturi tulee eristää ympäristön lämpötilasta esimerkiksi ilmastointiteipillä. Anturi kaapeloidaan mittausyksikön NTC/LDR -tuloon. Putkianturin PSN-100 on esitetty kuvassa 20. Putkianturi
kytketään mittausyksikön MSU-100/140 yläpuolen vihreisiin liittimiin.

Kuva 20: Putkianturi PSN-100

4.3. Lattia-anturi FSN-100
Hyödyntämällä lämmityksen ohjauksessa lattia-anturia voidaan
pitää lattian lämpötila miellyttävänä, vaikka huoneen ilma olisikin tarpeeksi lämmin ettei lämmityslaitteita tarvitsisi pitää päällä. Lisäksi voidaan yhdessä huoneanturin kanssa estää lattian
lämpötilan liiallinen nousu ja lattiapinnoitteen vahingoittuminen.
Lattia-anturissa on kaapelin päässä lämpötila-anturi. Anturi
asennetaan lattiapinnan alle. Anturi kaapeloidaan mittausyksikön NTC/LDR -tuloon.
Lattia-anturia voidaan käyttää myös ulko- tai rossipohjan lämpötilojen mittaamiseen. Sovelluksissa, joissa anturin lämpötila
voi nousta korkeaksi, voi olla aiheellista käyttää korkeampiin
lämpötiloihin suunniteltua SSN-100 -sauna-anturia.
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4.4. Sauna-anturi SSN-100
Sauna-anturissa on lämmönkestävän silikonikaapelin päässä
lämpötila-anturi. Silikonikaapeli viedään saunan lämpöeristeen
läpi ja jatketaan jakorasiassa mittausyksikön MSU-100/140
NTC/LDR -tuloon. Sauna-anturi on esitetty kuvassa 21.

4.5. SEN-OUT
Ulkoanturissa SEN-OUT on valoisuus- ja lämpötila-anturit. Keltainen johdin on yhteinen, ja se kytketään mittausyksikön MSU100/140 yläpuolen vihreään +-liittimeen. Musta johdin on lämpötila-anturin ja valkoinen valoisuusanturin johdin, ja ne kytketään yläpuolen numeroituihin liittimiin.
Anturin mukana toimitetaan metallilevy, joka asennetaan ruuveilla ulkoseinään. Levy lukitsee anturin paikoilleen.
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4.6. Virtamuuntaja TT-50
Virtamuuntajaa käytetään sähkönkulutuksen mittaukseen.
Kuvassa 23 on TT-50 virtamuuntaja kytkettynä mittausyksikköön. Mustavalkoinen johdin kytketään mittausyksikön MSU100/140 vihreään 4...20mA / 0...10V kanavasisäänmenoon ja
kokonaan musta vastaavaan siniseen maaliittimeen.
Anturia voidaan käyttää myös kolmivaihemittaukseen laitteissa,
jotka on suunniteltu käyttämään vaiheita tasaisesti (sähkömoottorit yms.). Tällöin anturi laitetaan yhteen vaiheista, ja järjestelmä laskee laitteen sähkönkulutuksen kolminkertaisena.
Huomioi, että tällainen kytkentä ei havaitse vaihekuormituksen
epäsuhtaa, jolloin esimerkiksi yhden vaiheen pudotessa pois
käytöstä järjestelmä näyttää tehonkulutukseksi joko 0 tai toimivan vaiheen kulutuksen kolminkertaisena, riippuen anturin sijoituksesta.
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Kuvassa 24 muuntimen virranmittaussilmukka avattuna. Mitattava vaihejohdin asetetaan silmukan sisään siten, että kuvassa
näkyvä nuoli osoittaa kuormaan päin.
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4.7. Hiilidioksidianturi SenseAir eSense
Hiilidioksidi- eli CO2-anturilla mitataan ilmanlaatua. Mittaustiedon perusteella voidaan säätää ilmanvaihdon tehoa. Antureita
asennetaan vähintään yksi jokaiseen kerrokseen. Haluttaessa
tarkempaa tietoa antureita voidaan sijoittaa tiloihin, joissa oleskellaan pidempiä aikoja; tällaisia tiloja ovat esimerkiksi makuuja olohuoneet.
Pinta-asennettavat hiilidioksidianturit kuten eSense asennetaan
n. 2m korkeuteen poistoilma-aukon läheisyyteen. Kanava-asennettavat anturit asennetaan mahdollisimman lähelle huonetilaa. Hiilidioksidianturit kytketään mittausyksikön MSU-100/140
0...10V/0...20mA -tuloihin.
Kuvassa 25 on SenseAir eSense:n esimerkkikytkentä.

32

©EKE Building

Asennusohje - Anturit ja toimilaitteet
4.8. Energiamittari Zenner Zelsius
Energiamittarilla mitataan siirtynyttä lämpömäärää ja seurataan näin esimerkiksi lämmitykseen kulunutta energiaa.

Zelsius-mittari asennetaan vesikierron viileämpään putkeen ja
toinen anturi lämpimämpään putkeen. Mittari antaa pulssitiedon sekä siirtyneestä lämpömäärästä että virtaamasta avokollektorilähtöön. Avokollektorilähtö muuttaa kytkentää mittausyksikköön MSU-100/140 siten, että pulssitulo oikosuljetaan. Vihreässä johtimessa on tieto energiasta ja ruskeassa virtaamasta.
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4.9. Pulssianturit
Kunnallista vesi- ja sähkölaitosta voi pyytää toimittamaan pulssilähdölliset vesi- ja sähkömittarit. Kun mittarit kytketään mittausyksikön MSU-100/140 keltaisiin pulssituloihin saadaan kokonaiskulutustiedot näkyviin järjestelmän kautta. Yleisiä tarkkuuksia kotitalouksien antureille ovat vedelle pulssi/1l tai pulssi/5l,
sähkölle pulssi/2Wh. Pulssilähdöllisten mittareiden lisähinnat
vaihtelevat kunnittain.
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5. Ohjausyksikkö CTU-100 ja CTU-140
Ohjausyksikköön kytketään sähkölaitteiden, pistorasioiden ja
valaistuksen päälle/pois -ohjaukset sekä käyttökytkinten ja -painikkeiden tulot.

Kuvassa 27 on ohjausyksikön CTU-100 liittimet. Oranssit liittimet ovat 24VDC ohjauslähtöjä. Lähtöihin voidaan kytkeä myös
suoraan 24V LED-valaisimia. Kytkettävät laitteet saavat viedä
maksimissaan 750mA virtaa per yksikkö. Sinisistä liittimistä saa
maan.
Ohjausyksikön CTU-140 harmaat liittimet ovat potentiaalivapaita relekärkiä, joihin saa kytkeä 0...240VAC/DC, 50Hz jännitteitä.
Yksikön lähdöt on jaettu neljäksi vaiheeksi, joista kussakin on
kaksi lähtöä. Vaiheet suojataan 4A johdonsuojakarkaisijoilla (Ckäyrä). Yhden CTU-140 -yksikön lähtöpuolella tulee olla vain
yhtä jännitetasoa, esimerkiksi 240VAC verkkojännite tai 24VDC
SELV. Eri yksiköissä voidaan käyttää eri jännitetasoja.
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Keltaiset liittimet ovat kytkintietotuloja. Tuloihin liitettävien kytkinten ja painikkeiden tulee kestää vähintään 2.5mA:n virta ja
24VDC jännite. Liittimiin merkitty ylempi + -terminaali on syöttävä puoli, johon voidaan liittää esimerkiksi neliosaisen painikekytkimen COM-liitin vastaavien tulojen tullessa alapuolelle esimerkiksi kanaviin 1-4. Yhteistä syöttöä ei tule käyttää useammalle kuin neljälle tulolle samanaikaisesti.

Kuva 28: Ohjausyksikön CTU-140 liittimet

5.1. Painikkeet ja kytkimet
Painikkeilla ja kytkimillä voidaan ohjata järjestelmän toimintaa:
painikkeisiin voidaan asettaa esimerkiksi valojen ja pistorasioiden ohjauksia sekä profiilinvaihtoja.
Kuvissa 29 ja 30 on esitetty kytkimiä ja painikkeita sekä niiden
esimerkkikytkentöjä. Kuvassa 29 on käytetty oranssia paria kytkimien COM-johtimena ja ruskeaa ja vihreää paria kytkintuloihin. Painikkeiden merkkivalot on kytketty siniseen pariin.
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Kuva 29: 4-osaisen painikkeen
esimerkkikytkentä

Kuvassa 30 esitettyä 3-osaista kytkintä kytkettäessä samalla logiikalla kytketään oranssi pari yhteiseen L-liittimeen ja vihreä
pari sekä ruskea johdin alapuolen kytkinlähtöihin.
Teknistä tarvetta yhteisen johtimen kahdentamiselle ei ole,
vaan tärkeintä on käyttää kaikissa kytkimissä ja painikkeissa
samaa kytkentälogiikkaa.

Kuva 30: 3-osaisen kytkimen
kytkentäkaavio
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5.2. Releet
Releitä käytetään verkkojännitteisten ja suuritehoisempien
24VDC -ohjausten toteuttamiseen, esimerkiksi pistorasioiden ja
valaistuksen ohjaukseen.
Suuritehoisten ohjausten toteutuksessa tulee käyttää kuorman
kestäviä kontaktoreita. Myös induktiivisten kuormien vaikutus
on huomioitava, sillä induktiiviset kuormat saattavat hitsata releen kärjet kiinni jo selvästi pienemmillä virroilla kuin releeseen
on merkitty virrankestoksi.
Kuvassa 31 on esitetty releiden ja ohjausyksikön väliset kytkennät. Kytkennän napaisuus on otettava huomioon. A2-nasta kytketään maaliittimeen ja A1-nasta haluttuun ohjauslähtöön. Kuvassa on myös esillä oikosulkupala, jolla voidaan yhdistää releiden yhteisiä liittimiä.

Kuvassa 32 on esitetty A2-nastojen yhdistäminen oikosulkupalaa käyttäen.
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Kuvassa 33 on ohjauskohteen kytkentä releeseen. Musta johdin
on johdonsuojakatkaisijalta tuleva syöttö, ja ruskea johdin on
kytketty ohjauskohteeseen. Johtimet on kytketty liittimiin 11 ja
14, joiden välillä on sulkeutuva (NO) kärki.

Kuva 33:
Ohjauskohteen
kytkentä
releeseen
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6. Säätöyksikkö ADU-100 ja ADU-140
Säätöyksikköä käytetään talotekniikan automaation toteutukseen, esimerkiksi ilmanvaihdon ja lämmityksen säätöön sekä
valojen himmennyksiin.

Kuva 34: Säätöyksikön ADU-140 liittimet

Kuvassa 34 on esitetty säätöyksikön ADU-140 liittimet. Oranssit
liittimet ovat 24VDC ohjauslähtöjä. Lähtöihin voidaan kytkeä
suoraan myös 24VDC LED-valaisimia. Sinisistä liittimistä saa
maan. Lähdöt saavat viedä maksimissaan 700mA virtaa per yksikkö.
Keltaiset liittimet ovat potentiaalivapaita relekärkiä. Kärkiin saa
kytkeä korkeintaan 48V AC/DC -jännitteen 100mA maksimivirralla.
Alapuolen punaiseen liittimeen voidaan kytkeä esimerkiksi ilmastointikoneen RS-232 (T=TX, R=RX ja GND) tai RS-485 halfduplex kommunikointiväylä (A=+ ja B=-).
Säätöyksikön ADU-100 alapuolen vasemmanpuoleiset sini-vihreät liittimet (4kpl) ja ADU-140 alapuolen oikeanpuoleiset sinivihreät liittimet (8kpl) ovat jänniteviestilähtöjä. Yksittäistä läh-
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töä saa kuormittaa enintään 20mA. Sinisestä puoliskosta saa
maan.
Säätöyksikön ADU-100 alapuolen oikeanpuoleiset sini-vihreät
liittimet (6kpl) ja säätöyksikön ADU-140 alapuolen vasemmanpuoleiset sinivihreät liittimet (2kpl) ovat virtaviestilähtöjä. Lähtöihin kytkettävän kuorman tulee olla impedanssiltaan
400...1000Ω. Sinisestä puoliskosta saa maan.

6.1. Toimilaite Belimo LR24A
Toimilaitteita käytetään esimerkiksi erilaisten venttiilien ohjaukseen. Kuvassa 35 on Belimo LR24A, joka on päälle/pois -tyyppinen toimilaite.
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Kuvassa 36 on esitetty toimilaitteen esimerkkikytkentä. 1 =
COM, 2 = 24V ohjaus kiinni, 3 = 24V ohjaus auki.

Kuva 36: Toimilaitteen
esimerkkikytkentä

6.2. Keskushimmennin
Keskushimmentimillä säädetään haluttujen valaisinpisteiden
valaistustehoa. Keskushimmennintä käytettäessä himmennystasoa voidaan säätää järjestelmän kautta ja liittää erilaisia valaistustasoja profiileihin (esim. tunnelma- ja yöprofiileihin sopiva himmennys).

6.2.1. Hager EV 100
Keskushimmennin Hager EV 100 kytketään järjestelmän ohjaukseen siten, että syöttöjohtoa katkotaan ohjausyksikön ohjaamalla releellä ja 10V -jänniteohjaus kytketään säätöyksikön 10V
lähtöön.
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6.2.2. Eltako SUD12 + LUD12
Säätöyksikön 10V-lähtö kytketään SUD12 -yksikön A1- ja 0-liittimiin, ja ohjattu vaihe SUD12 -yksikön L-liittimeen. SUD12 ja
LUD12 X1 ja X2 liitetään toisiinsa. LUD12-yksikköön kytketään
suora vaihe L-liittimeen (oltava sama vaihe kuin SUD12:iin kytketty vaihe) ja nolla N-liittimeen. Himmennettävä valaisin kytketään valaisinsymbolilla merkittyyn liittimeen.
LUD12 -yksikön päällä oleva potentiometri käännetään normaalisti asentoon increase of capacity with additional lamps, eli
kahdella lampulla merkittyyn asentoon. Jos valaisimissa on
elektroninen liitäntälaite tai ne ovat LED-valaisimia, käännetään
potentiometri LED+ESL asentoon.
Kuvassa 37 on esitetty esimerkkikytkentä SUD12, LUD12 ja releellä. Valaisimet kytketään kuvassa keskimmäisenä olevan
LUD12:n valaisinmerkillä merkittyyn liittimeen, joka on kuvassa
alhaalla näkyvä tyhjä liitin. Yhteen SUD12:iin voidaan kytkeä
useita LUD12 rinnakkain.

Kuva 37: Himmentimen esimerkkikytkentä; SUD12, LUD12 ja
rele
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6.2.3. Vaihtoehtoinen kytkentä
Keskushimmennin voidaan kytkeä myös jatkuvasti päälläolevaksi. Tällöin voidaan himmentimen ohjaamia valaisinryhmiä ohjata erikseen päälle ja pois. Kytkennässä himmentimelle menevä
releohjattu vaihe korvataan suoralla vaiheella ja himmennetty
linja kytketään haluttujen valaisinryhmien releiden syöttöpuolelle. Tässä kytkennässä valaisimien himmennystasoa ei voi
säätää valaisinryhmäkohtaisesti. Varmistu himmentimen riittävästä tehonkestosta ennen kytkentää.

6.3. Hella Concept i-line Spot S102
Spot S102 on LED-valaisin, jota voidaan ohjata esimerkiksi M1
LED Control Gear -LED-ohjaimella. M1-ohjaimessa on toiminto,
jossa 0...10V -ohjaussignaalin ollessa alle 2V valaisimen päävalo kytkeytyy pois päältä ja valaisimen reunalla kulkeva tunnelmavalo kytkeytyy päälle. Ohjaussignaalin ollessa 2...10V päävalo himmenee portaattomasti.
Jos halutaan käyttää tunnelmavaloa esimerkiksi yövalona tai
tunnelmavalona ilman himmennystoimintoa, voidaan ohjaukseen käyttää kahta relettä. Kun päävalo ja tunnelmavalo on kytketty päälle samanaikaisesti, tunnelmavalo sammuu automaattisesti.
LED-ohjain M1 on halkaisijaltaan 83,5mm ja soveltuu asennettavaksi esimerkiksi Enston AU19 jakorasiaan.
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Kuva 39: Hella Concept i-line Spot S102 liittimet

Kuva 40: Hella M1 LED Control Gear LED-ohjain
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6.4. Lämpöpumput
Ilma-, maa- ja muiden lämpöpumppujen kytkemiseksi järjestelmään voidaan käyttää säätöyksiköstä saatavia virta- ja jänniteviestejä tai kärkitietoja. Hälytystiedot voidaan kytkeä välittymään ebts:ään. Varmista lämpöpumppujen liitännät ja kytkentä
tapauskohtaisesti.

6.5. Lämmitystoimilaitteet
Vesikiertoisen lattialämmityksen toimilaitteet kytketään säätöyksikön 24VDC lähtöihin. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää ohjausyksikön lähtöjä, mutta tällöin laitteet tulevat näkyviin Ohjaukset → Laitteet -näkymään.
Yleensä 24V-toimilaitteet vaativat niin paljon virtaa, että on
käytettävä välireleitä, ettei ylitettäisi yksikkökohtaisia virtarajoja. Välireleitä käytettäessä on usein luontevampaa käyttää
230V-toimilaitteita.

Kuva 41: Uponor 230V
lattialämmitystoimilaite
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6.6. Ilmanvaihto
Ilmanvaihtolaitteita ohjataan säätöyksikön 0...10V, 0...20mA
-signaaleilla ja potentiaalivapailla relekärjillä. Joissakin malleissa voidaan käyttää kärkitietoja esimerkiksi takkakytkintoimintoon ja tehostukseen. Tässä esiintyvät kytkentäohjeet ja asetukset ovat suuntaa-antavia: varmista aina ilmanvaihtolaitteiston
ohjekirjasta oikea kytkentä ja asetukset. Pyri yhteistyöhön IV-urakoitsijan kanssa parhaan kokoonpanon aikaansaamiseksi.
Ilmanvaihdon puhaltimien ohjaus kannattaa jättää ilmanvaihtokoneen automatiikalle ja välittää ebts:n mittaamat kosteus- ja
hiilidioksidiarvot suoraan ilmanvaihtolaitteistolle. Poissa-, pitkään poissa-, tehostus- ja takkakytkimet voidaan haluttaessa
kytkeä hyödyntäen ebts:ää. Vikatieto kannattaa kytkeä turvayksikköön. Hätäseis kannattaa kytkeä, että saadaan tulipalossa pysäytettyä kone automaattisesti.

6.6.1. Iloxair Ilox 89
Ilox 89:n nopeudet 1-4 otetaan käyttöön kärkitiedoilla. AU,4-liitin kytketään ADU:n potentiaalivapaiden relekärkien läpi. AU,2
on nopeus 2, AU,3 nopeus 3 ja AU,6 nopeus 4. Vakiona kone toimii nopeudella 1.
Vaihtoehtoisesti nopeudet 1-3 voidaan ottaa käyttöön kytkemällä 0...10V-signaali liittimeen AU,1. Tällöin koneen ja ebts:n
nollatasot täytyy yhdistää liittämällä ADU:n GND-liitin piirikortin
GND-liittiimeen, esim. AU,19. 2...4V on nopeus 1, 4...7V on nopeus 2 ja 7...10V on nopeus 3.
Takkakytkintoiminto saadaan kytkemällä ADU:n potentiaalivapaa relekärki liittimien AU,7 ja AU,8 välille.

6.6.2. Enervent EDA-automatiikka
EDA-piirilevyllä on liitännät kahdelle analogiselle kosteusanturille (AI1 ja AI2) ja kahdelle hiilidiioksidianturille (AI5 ja AI6).
ADU:n GND kytketään EDA-kortin GND-liittimeen. Tuloihin voidaan kytkeä ADU:n 0...10V lähdöillä ebts:n mittaamat arvot.
Säätöohjauksen ala- ja ylärajoiksi asetetaan 0% ja 100% ilmankosteudelle ja 0ppm ja 2000ppm hiilidioksidipitoisuudelle.
Kärkitietoina voidaan ottaa käyttöön takkakytkin (DI6), tehostus
(DI5) ja hätäseis (DI1). Nämä kytketään ADU:n potentiaalivapaan relekärjen kautta EDA-kortin maahan. DI-tuloja voidaan
myös konfiguroida uudestaan. Enerventin käyttöpaneelin kautta saadaan käyttöön koneen valmiit Poissa ja Pitkään poissa
-toiminnot. Asetetaan Poissa liittimeen DI8 ja Pitkään poissa liit-

Technology Systems

47

Kodinhallintajärjestelmä ebts-100/140
timeen DI9. Samalla voidaan varmistaa, että liittimissä DI1, DI5
ja DI6 on oikeat toiminnot.

1. Siirry: Valikko – Asetukset (salasana 6143) – Muut
asetukset (salasana 1006) – Toimintavalinnat – DI-tulot

2. Aseta X9-16 DI8F arvoon Poissa
3. Aseta X9-17 DI9F arvoon Pitkään poissa
ALM A ja ALM B liitännöissä on kärkitietona ilmanvaihtolaitteiston hälytystiedot. Ne kytketään SCU:n tuloihin.
Ilmanvaihdon tehot eri tiloissa asetetaan valikossa Valikko Asetukset – Tilanneohjaukset.
Tehostusasetukset ovat valikossa Valikko – Asetukset – Tehostustoiminnot. Halutut tehostustyypit otetaan käyttöön laittamalla valinta niiden kohdalle. Tarkemmat asetukset ovat Tehostusasetukset –valikossa. Tehostuspainikkeen asetukset ovat
Man. tehostus-valikossa. Tehostukselle asetetaan teho jolla
kone toimii ja aika jonka tehostus on päällä painalluksen jälkeen. Hiilidioksidi- ja kosteustehostusten asetukset tehdään valikoissa CO2-tehostus ja Kosteustehostus. Salasana 6143.
•

Raja on arvo, jonka ylittyessä tehostus tulee käyttöön.

•

IV max teho on teho, johon tehostussääntö voi
korkeintaan koneen nopeuden nostaa.

•

P-suhde määrittää kuinka paljon tehostusalarajan yli
arvon on noustava, jotta kone toimii määritetyllä
maksiminopeudella.

•

I-t -arvo asettaa integrointiajan, eli käytännössä kuinka
nopeasti muutoksiin yritetään reagoida.

•

DZ -arvolla asetetaan raja:n ympäristöön alue, jolla
tehostusta ei vielä tehdä.

•

Reset-t ohjaa integraattoritermiä oikeaan suuntaan
ohjaimen saturoituessa. Vähintään integrointiajan
suuruinen.

Pikavalinnat -kohdassa näkyvät toiminnot voidaan valita valikossa Valikko – Asetukset – Pikavalinnat. Ebts:n kautta ohjatut
toiminnot kannattaa sekaannusten välttämiseksi ottaa pois näkyvistä pikavalinnoista. Salasana 6143.
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6.6.3. Santos 570
Santos 570 piirikortilla on neljä 0...10V analogiatuloa, joihin voidaan kytkeä hiilidioksidi- ja ilmankosteusantureita. Säätöohjauksen ala- ja ylärajoiksi asetetaan 0% ja 100% ilmankosteudelle ja 0ppm ja 2000ppm hiilidioksidipitoisuudelle. Analogiatulot on merkitty 010-merkinnällä piirilevylle. Näistä kolme vasemmanpuoleista ovat ylhäältä alas 1, 3 ja 4 ja oikealla tulo 2.
Santos 570:n digitaalisesta käyttöpaneelista muokataan ilmanvaihtolaitteiston asetuksia. Valikot P3-P8 on tarkoitettu vain
asentajalle. Näihin valikoihin pääset painamalla ylös- ja alasnuolia yhtäaikaisesti pohjassa noin 3 sekuntia. Analogiatulot
otetaan käyttöön valikosta P8. Oikea asetus alleviivattu.
•
•
•
•
•
•
•
•

810:
811:
812:
813:
814:
820:
821:
jne

Analogiatulo 1 (Käytössä = 1, Ei käytössä = 0)
Tulo 1 säätömuoto (Avoin säätö = 0, Suljettu säätö = 1)
Tulo 1, suljetun säädön asetusarvo (0-100, vakio)
Tulo 1, Pienin arvo (0-99)
Tulo 1, Suurin arvo (0-100)
Analogiatulo 2
Tulo 2 säätömuoto

ADU:n potentiaalivapailla relekärjillä voidaan ohjata tehostusta.
GND-terminaali kytketään relekärjen läpi BS-terminaaliin (Bathroom Switch).
Vikatieto saadaan potentiaalivapaana kärkitietona ERR-terminaaleista SCU:n tuloon.
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7. Järjestelmän luovuttaminen

pääkäyttäjälle

Ennen järjestelmän luovuttamista pääkäyttäjälle huolehdi, että:
–

asennus- ja käyttöönottopöytäkirja on täytetty ja allekirjoitettu

–

asennusdokumentaatio on jätetty sähkökeskuksen läheisyyteen

Opasta pääkäyttäjälle järjestelmän osat ja ominaisuudet osoittamalla:
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–

asennusdokumentaatio

–

varavoimalähteen (akku) paikka ja siihen liittyvä sulake sekä
johdonsuojakatkaisimet teholähteille ja mahdollisille välireleille.

–

järjestelmän tietoliikenneyhteydet ja salasanat

–

päänäkymät käyttöliittymästä selainohjelmalla

–

turvajärjestelmän käyttö käyttöpaneelilla

–

oletuskäyttäjätunnusten vaihtaminen

–

valmistajan yhteystiedot ja verkkosivut
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8.

Järjestelmän tekniset tiedot
Taulukko 6: Järjestelmän tekniset tiedot
Nimike

Arvo

Käyttöjännite

100 – 240V AC @ <1,4A; 50Hz

Hyväksytyt teholähteet

CPU-140:
Phoenix Contact STEP-PS/1AC/24DC/2.5
Phoenix Contact STEP-PS/1AC/24DC/4.2
CPU-100:
Mean Well DR-100-24 / DR-60-5

Käyttöympäristö

Lämpötila 5-40 °C, ilmankosteus <75%
SFS-EN 50131, ympäristöolosuhdeluokka 1

Suositeltu johdonsuojakatkaisija teholähteille

10A, C-tyyppi (hidas) - vaihejohtimille

CTU-140 potentiaalivapaat
relekärjet (L1-L4)

Johdonsuojakatkaisija 4A, C-tyyppi (hidas);
yksi jännitetaso / yksikkö, 0 – 240 VAC/DC;
50Hz

Järjestelmän maadoitus

Kelluva, suojamaasta erotettu

Varavoimalähteen sulake

500 V, F4A, 6x30 mm, CE-hyväksytty
Sijainti: ebts-järjestelmän ja
varavoimalähteen välisessä kaapelissa;
saa korvata vain samanlaisella sulakkeella

Varavoimalähteen tyyppi

Lyijyhyytelöakku 12V @ 3 – 10 Ah

Kellon pariston tyyppi

CPU-100: CR2032, Litium 3V
CPU-140: RENATA CR1225, Litium 3V

Akun lataus- / ylläpitojännite

13.0 – 13.9V @ 1A (maksimi)

Järjestelmän pysyväistaltiot

Kiinteä flash-muistipiiri järjestelmätiedoille
Vaihdettava SD-muistikortti
mittaustiedoille ja käyttäjän lataamalle
sisällölle

Suositeltu sähkökeskuksen
kotelointiluokka

Vähintään IP20 tai parempi – Järjestelmän
sähköiset liitynnät käyttäjältä suojattuna

Liityntäjohtojen tyyppi ja
pituus

Parikierretty UTP, suojaamaton, < 30m

Ethernet-liityntäjohdin

< 3m, suojaamaton

EMC testit

EN 50130-4:1995/A2:2003, EN 61000-6-1,
EN 61000-6-3,
EN 61000-3-2 and EN 61000-3-3

Sähköturvatestit

IEC EN60950-1:2005 (2nd edition)

Pääkäyttäjätunnus / salasana admin / admin
(oletus)
PIN-koodi taso 2 / taso3
(oletus)
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9. Sanasto

kansisuoja

Hälytyslaitteissa kannen avaus-ilmaisin
(tamper, anti-sabotage)

ebts

EKE Building Technology Systems

ebts-100/140

Tässä ohjeessa kuvattu järjestelmä

NTC

Lämpötilasta riippuva vastusanturi

LDR

Valaistuksesta riippuva vastusanturi

Magneettikosketin Magneettisesti toimiva kytkin esim. oveen
PIR

Infrapunaan perustuva liiketunnistin

Virtalähetin

4...20mA tai 0...20mA viestillä toimiva laite

Virtamuuntaja

Mittamuuntaja AC-virran mittaamiseen

Välirele

24V @ <100mA rele 240VAC kytkemiseen

Pääkäyttäjä

Kiinteistön huoltotöistä vastaava henkilö

Peruskäyttäjä

Muut järjestelmää käyttävät henkilöt

Esiasetustiedosto https://design.ebts.fi -palvelusta ladattu tie
dosto joka sisältää järjestelmän perusase
tukset
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10. Valmistajan yhteystiedot

EKE Kotiautomaatio
Piispanportti 7
02240 ESPOO
FINLAND
Web: www.eke.fi/kotiautomaatio
Sähköposti: contact@ebts.fi &
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