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TRITON KSUB Käsikirja
OHJAUS- JA VALVONTAYKSIKKÖ
Voimassa valmistusviikosta 48/2005 lähtien.

Kuvaus
KSUB on ohjaus- ja valvontayksikkö, jolla voidaan jous-
tavasti ohjata eri tyyppisiä palo- ja palokaasupeltejä ja 
puhaltimia. KSUB voidaan kytkeä verkon kautta KSUA-
pääyksikön orjayksiköksi, mutta sitä voidaan käyttää myös 
itsenäisenä yksikkönä. Yksikköön voidaan kytkeä kaksi 
peltiryhmää, joissa kummassakin on kaksi peltiä ja kaksi 
savuilmaisinryhmää. Nämä voidaan sitten jakaa 1 tai 2 
paloalueeseen. Kukin peltiryhmä ja ilmaisinryhmä on erik-
seen valvottavissa. KSUB-yksikköön voidaan lisäksi kytkeä 
ilmanvaihtokoneen lukitus. KSUB-yksikössä on myös tulo 
ulkoiselle palohälytykselle ja yökäytölle. KSUB light on 
tarkoitettu ainoastaan pellin ohjaamiseen.

Yleistä
• Orjayksikkö KSUA-pääyksikölle.

• 2 versiota. KSUB light ainoastaan pellin ohjaukseen.

• Voidaan käyttää erillislaitteena.

• 2 peltiryhmää, 4 peltiä.

• 2 ilmaisinryhmää.

• Sisäänrakennettu puhaltimen lukitus.

• 48 tunnin kytkentäkello jaksoittaiseen käyttöön.

• Ulkoinen tulo palohälytyskeskusta varten

• Yökäyttötulo.

• Pellin asennon ilmaisu.

• Sisäänrakennettu muuntaja.

• Runsaasti vaihtoehtoja.

• Pistokeliittimet.

Maksimitiedot
KSUB-yksikköön voi kytkeä kaksi peltiryhmää, joissa on 
enintään 4 peltiä sekä kaksi ilmaisinryhmää. Savuilmai-
simia suositellaan maks. 4 kpl. Ilmaisinryhmä ja palopellit 
voidaan sitten jakaa enintään 2 paloalueeseen. 1 lähtö 
puhaltimen ohjaukselle.  

Asennus
Kiinnitetään seinään.

Jännitteensyöttö
230 VAC 50 Hz 30 VA. Suojattava vähintään 2 A:n varok-
keella.

Kotelointiluokka
IP66.

Ympäristön lämpötila
Max +30°C, min 0ºC).

Paino
1,5 kg

Lähdöt
• Summahälytys. Potentiaalivapaa vaihtokosketin, 8 A / 

maks. 250 V. Liitinnumerot 10, 11, 12.

• Lauennut savuilmaisin, yhteinen molemmille alueille. 
Potentiaalivapaa vaihtokosketin, 8 A / maks. 250 V. 
Liitinnumerot 7, 8, 9.

• Puhallin 1. Potentiaalivapaa vaihtokosketin, enint. 8 A / 
250 V. Liitinnumerot 13, 14, 15.

• Peltiryhmä 1.

• Peltiryhmä 2.

Tulot
• Väyläliitäntä KSUA-pääyksikölle. (RS485)

• Liitin 1,2. Ulkoinen ohjausyksikkö tai yökäyttö, vaih-
tokytkettävissä. Esim. katkaisun yhteydessä tapahtuu 
sama kuin savunilmaisimen lauetessa. (Vaikuttaa 
molempiin ryhmiin). 

• Ilmaisin 1. Liitin 3,4

• Ilmaisin 2. Liitin 5,6

• Tulo 230 V, 50 Hz jännitteensyötölle. 
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Kuvassa asetettuna on osoite 5.

Jotta KSUB toimisi verkossa, sille pitää antaa osoite. Se 
asetetaan siltauksilla, jotka on numeroitu 1,2,4,8 ja 16. Jos 
halutaan esim. käyttää osoitetta 15, asennetaan siltaukset 
1,2,4 ja 8 (1+2+4+8=15). Kahdella yksiköllä ei saa olla 
samaa verkko-osoitetta. Osoitteet ovat 0 – 31. Osoitteella 
0 siltauksia ei saa olla paikoissa 1,2,4, 8 tai 16. Pelleille ja 
ilmaisimille annetaan osoite nollasta ylöspäin. Esim.: osoite 
0 SPJ1+2, osoite 1 SPJ3+4, osoite 3 SPJ5+6 jne. (2 pelti-
ryhmää per osoite)

 

OsoitteistaminenKSUB:n käyttö verkossa
(Siltaus H ei saa olla kiinni).

Jotta KSUB toimisi verkossa, KSUA:n pitää olla oikein 
asennettu. KSUA:n ja KSUC:n välinen tiedonsiirto tapah-
tuu tiedonsiirtoprotokollalla, joka tasolla 1 noudattaa 
protokollaa RS485. Yksiköt yhdistetään 2-johtimisella kaa-
pelilla sekä maadoitusjohtimella. Yksiköiden välillä pitää 
toisin sanoen olla 3 johdinta. Kokemukset ovat osoitta-
neet, että kaksi johdinta riittää useimmissa tapauksissa. 
Eräät asentajat väittävät, että asennus toimii paremmin 2 
johtimella kuin kolmella. Tärkeintä on kuitenkin se, että 
verkko päätetään oikein. Jos KSUA-yksikköön on kytketty 
useita KSUB-yksiköitä, ketjun ensimmäinen ja viimeinen 
yksikkö pitää päättää päätevastuksilla asentamalla siltaus 
I KSUB:hen tai siltaus PL2 KSUA:han. Joskus KSUA on 
ketjun keskellä, ja silloin päätevastukset ovat molemmissa 
päissä KSUB:ssa. HUOM: verkossa saa olla enintään 2 
päätevastusta. Johtimien pituus saa olla enintään 1200 m, 
ellei toistinta käytetä.

OHJAUS- JA 
VALVONTAYKSIKKÖ 
KSUB

Palo-/palokaasupelti

Hälytyskuva (vilkutukset)

Instrumentservice
Gånghester. 

Puh. +4633-25 65 70

PALAUTUS/TESTI 
(pidä painettuna 5 s 
testausta varten)
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Kuva, jossa siltaukset H ja 4 ovat paikallaan. (tarkoittaa itsenäistä 
käyttöä ja että vain peltiryhmää 1 käytetään).

Prioriteettien käsittely
Jos hälytys (lauennut ilmaisin tai ulkoinen palohälytys) 
annetaan toimintatestin aikana, testi keskeytetään ja häly-
tystila otetaan välittömästi käyttöön.

Toimintatesti.
Ensimmäinen toimintatesti suoritetaan 10 tunnin kuluttua 
siitä, kun KSUB:n virta kytketään päälle. Sen jälkeen 48 
tunnin välein. Tällä tavoin toimintatestin voidaan antaa 
käydä yöaikaan ilman, että asennus ja päällekytkentä 
pitää ajoittaa yöaikaan. Yökäyttötilassa toimintatesti 
voidaan suorittaa ilman mitään erityistä ohjelmointia. 
KSUB tunnistaa peltien asennot ja testaa niiden toiminnan 
vastakkaiseen suuntaan. 

Manuaalinen toimintatesti.
Manuaalinen toimintatesti voidaan suorittaa pitämällä 
palautuspainike painettuna yli 5 sekunnin ajan. Toimin-
tatestin aktivoituminen ilmaistaan sillä, että käyttö- ja 
hälytysmerkkivalot lopettavat vilkkumisen 5 sekunnin 
kuluttua. Testi käynnistyy, kun painike vapautetaan. 

Itsenäinen käyttö.
(Siltauksen H pitää olla kiinni).

Siltausten käyttö verkossa
Siltaus Päällä Pois
1,2,4,8,16 Osoiteasetukset

F Käynnistä paikalli-
nen puhallin EXT-
tulon kautta

EXT-tuloa käytetään 
palohälytystulona. 
Looginen = Ilm1

G KSUA 
päiväkäyttöön sul-
kemalla EXT-tulo

H Itsenäinen käyttö Verkkokäyttö

Puhaltimien ohjaus
Verkkokäytössä puhallinlähtöä voidaan käyttää yhden pai-
kallisen puhaltimen ohjaukseen. Jos tuloon 1,2 kytketään 
ajastin, voidaan ohjata tähän KSUB-yksikköön kytkettyjä 
peltejä (siltaus F) ja lisäksi käynnistää paikallinen puhallin 
liittimien 13,14,15 kautta. Tätä toimintoa voidaan käyttää 
esim. kokoushuoneessa, johon halutaan pakotettu ilman-
vaihto aktivoimalla paikallinen ajastin. Tämä toiminto voi 
myös vaikuttaa keskeisesti ohjattuun ilmanvaihtolaittee-
seen. Toiminnon kulku on silloin seuraava: päiväkäyttötila 
käynnistetään, pelti avautuu, ilmanvaihtolaite käynnistyy ja 
käy niin kauan kuin ajastin on kiinni-tilassa. Jotta toiminto 
toimisi, siltausten F ja G pitää olla päällä. 

Jos käytetään vain peltiryhmää 1, pellin ohjaus edellyttää, 
että G ja Ö on sillattu peltiryhmässä 2.

Savuilmaisimet
Savuilmaisimet kytketään KSUB-yksikköön. KSUA käsit-
telee niitä ilmaisinryhminä, jotka vuorostaan ohjaavat 
peltiryhmiä. EXT-tulo on loogisesti kytketty ilmaisintuloon 
1. EXT-tuloa voidaan siten käyttää esim. lämpöilmaisimelle 
tai ulkoiselle palohälytyskeskukselle, joka voidaan sitten 
konfi guroida sisältymään ilmaisinryhmään. 

Kun KSUA:n palautuspainiketta painetaan, kaikkien ilmai-
simien jännitteensyöttö katkaistaan 5 sekunniksi ilmaisin-
ten palautusta varten.

Vikatoiminnot
Tiedonsiirtovian ilmetessä KSUB ohjaa järjestelmää ja 
sulkee pellit 15 sekunnin kuluttua.

Muut virheet lähetetään KSUA-yksikköön keskitettyä 
käsittelyä varten.

Merkkivalot
Pää- ja orjayksikön välisen tiedonsiirron toiminta ilmais-
taan sillä, että käyttömerkkivalo syttyy ja sammuu joka 
kerta kun oikea viesti vastaanotetaan. Tiedonsiirtovian 
yhteydessä syttyy vikamerkkivalo. Muut merkkivalot toimi-
vat samalla tavoin itsenäisessä käytössä.

Painike.
Ei toimintoa verkkokäytössä.
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Siltaus Päällä Pois

2 Ei pysäytystä yökäytössä Pysäytys yökäytössä

16 Ei pysäytystä testissä Pysäytys testissä

F Ei puhallinviivettä 30 s viive

Valinnaiset asetukset
Alla on kuvattu siltaukset, joilla laitteen toimintoja voidaan 
muuttaa. Siltausalue on vasemmalla puolella.

16=PÄÄLLÄ 
Tarkoittaa, että puhaltimia ei pysäytetä toimintatestissä. 
Käytetään silloin, jos laite toimii kaukana ilmanvaihtolait-
teistosta. HUOM: Kanavistossa voi syntyä suuria paineita, 
jos tämä siltaus asetetaan päälle, kun pääkanavassa on 
valvottu/ohjattu pelti.

G=PÄÄLLÄ 
Käytetään, kun halutaan testata yksi peltiryhmä kerral-
laan. Ensin testataan ryhmä 1 ja kun se on valmis, testa-
taan ryhmä 2.

 

Lisäys taulukkoon.
1=PÄÄLLÄ 
Määrittää käytetäänkö EXT-tuloa ulkoisen palohälytys-
järjestelmän liitäntänä (hälytys) vai peltien sulkemiseen. 
(Yökäyttö). POIS tarkoittaa, että jos EXT-tulo avautuu, 
tapahtuu sama kuin jos ilmaisin olisi lauennut. Tämä 
vaikuttaa vyöhykkeisiin 1 ja 2 samanaikaisesti. PÄÄLLÄ 
tarkoittaa, että jos EXT-tulo avautuu, järjestelmä asete-
taan yökäyttötilaan. (EXT-tulo on normaalisti sillattuna.)

8=PÄÄLLÄ 
Kytkee ilmaisintulon 1 peltiryhmään 1 ja ilmaisintulon 2 
peltiryhmään 2. Nyt KSUB toimii kuten kaksi erillistä yksik-
köä, jossa esim. lauennut savuilmaisin 1 vaikuttaa vain 
peltiin 1. Peltiryhmä 2 on edelleen aktiivinen, jos ilmaisin-
tulo 2 ei hälytä. Puhaltimen pysäytys aktivoidaan heti, kun 
jokin ilmaisintulo hälyttää. 

Siltausten kuvaus

Taulukko, jossa näkyvät eri käyttövaihtoehdot

Siltaus Päällä Pois
1 Tulo 1-2 on yökäyttötulo Tulo 1-2 on palohälytystulo

2 Ei puhaltimen pysäytystä yökäytössä Puhaltimen pysäytys yökäytössä

4 SPJ2 ei ole käytössä Molemmat peltiryhmät aktiivisia

8 2 paloaluetta 1 paloalue

16 Puhallinta ei pysäytetä testissä Puhallin pysäytetään testissä

F Ei viivettä puhaltimen pysäytyksen yhteydessä 30 sekunnin viive puhaltimen pysäytyksen yhtey-
dessä

G Sekvenssitesti Molemmat ryhmät testataan samanaikaisesti

H Itsenäinen Verkkokäyttö

I 120 ohmin väylän kytkentä Ei väylän kytkentää

Puhaltimien ohjaus
Sisäänrakennettu puhallinohjaus on älykäs. Yksikössä on 
puhallinlähtö, jota voidaan ohjata eri tavoin. Ilmanvaih-
tolaitteiston ohjauksessa puhallin saa pysäytyssignaalin 
välittömästi, kun savua havaitaan. Normaaliluonteisen 
kontrolloidun ohjauksen yhteydessä, kuten esim. toimin-
tatestissä, puhallin saa 30 sekuntia aikaa hidastua ennen 
kuin jokin pelti suljetaan.

Puhallinviive voidaan estää erilaisilla siltausvaihtoehdoilla.
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Liitännät

Ulkoisten yksiköiden kytkeminen HUOMAA, että Belimo on aiemmin merkinnyt liitäntäjohdot S1, S2, S3 jne. Ne vastaavat 1, 2, 3 jne. 
yllä olevassa kuvassa. Kaikki on piirretty virrattomaan tilaan.

230V 50Hz.
Kytketään kiinteällä kaapeloinnilla vähintään 2 A:n ryhmä-
sulakkeeseen. Turvakytkimen on oltava yksikön läheisyy-
dessä. KSUB-yksikössä on vahvistettu eristys, minkä vuoksi 
maadoitus ei ole välttämätön.

EXT-tulot
EXT-tuloilla on kaksi erilaista käyttöaluetta, jotka määri-
tetään siltauksella 1. Jos siltausta ei ole, tulo toimii kuten 
ilmaisimen lauetessa. Jos siltaus on kytkettynä, tulo toimii 
yökäytössä. Kummassakin tapauksessa EXT-tulon on oltava 
sillattuna normaalikäytössä. Tulon aktivoituessa tapahtuu 
katkaisu.

Relelähdöt
Kaikki releet on piirretty pois päältä -asentoon. Normaali 
on Puhallin 1. Hälytyksen yhteydessä vetää esim. summa-
hälytys ja 10-12 sulkeutuu.

Peltien kytkennät
Palo- ja palokaasupellit kytketään yllä olevan kuvan 
mukaan. 

Savunpoistopelti
(vain verkkokytkentä)

Savunpoistopeltejä käytettäessä ne kytketään tavalliseen 
tapaan. Savunpoistopellit määritetään sitten KSUA:ssa, 
joka valvoo niiden asentoa. Savunpoistopellit ovat yleensä 
kiinni ja avautuvat hälytyksen yhteydessä. Pellin moottori 
sulkee pellin ja palautusjousi avaa sen. Tämä koskee vain 
verkkokäyttöä. Itsenäisessa käytössä savunpoisto-
peltejä ei voida ohjata täysin.

Keskeinen 
palohälytys-
ilmaisu/yökäyttö 
(Normaalisti 
sillattu)

LAUENNUT 
ILMAISIN 
(Normaalisti 
auki)

SUMMA-
HÄLYTYS
(Normaa-
listi auki)

VÄYLÄ EXT ILM1 ILM2

PELTI 1

PELTI 2 Valkoinen Musta

Pellin lukitus
(Normaalisti sulkeutuneena)

Valkoinen

Musta

Toimilaite BF, BFG
Belimo-merkkinen.
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Esimerkki rinnankytkennästä

Kuvassa näkyy peltiryhmän 1 ja peltiryhmän 2 yksittäisen pellin rinnankytkentä

Savunilmaisintulot
Kaksi savunilmaisintuloa on tarkoitettu 2200 ohmin 
piirivastukselle. (Päätevastus) Siltauksella 8 kytketään joko 
toinen tai molemmat ilmaisinpiirit. Käyttämätön ilmai-
sintulo päätetään vastuksella suoraan liitinrimassa. 2200 
ohm, jonka teho vähintään 1 W. Katso siltausvaihtoehto-
jen kuvaus.

KSUB Light.
KSUB light -yksikössä vain yksi tulo pellille, EXT-tulolle ja 
verkolle. Muuten se toimii kuten täysin varustettu KSUB. 
Verkkoon ilmaistaan, että savuilmaisintulot ovat aina nor-
maaliasennossa.

Kytkentäjohdot
Savunilmaisimet kytketään kierretyllä parikaapelilla, joka 
on eristetty muista osista. Johto on tietoliikennetyyppiä 
eikä sen poikkipinnan suhteen ole vaatimuksia. 

Toimilaite voidaan liittää esim. KLM 4*0,8 -johdolla, jos 
etäisyys toimilaitteen ja KSUB:n välillä on alle 100 metriä. 
Mikäli etäisyys on pitempi, tarvitaan suurempi poikkipinta 
ennen kaikkea G-johtimessa, mutta myös M-johtimessa. 
Tasavirtavastus ei saa olla yli 8 ohmia.

 

Varokkeet
Emokortilla on 160 mAT varoke. Tämä varoke on muun-
tajan oikealla puolella. Varokkeella on pikakiinnitys. Paina 
alas ja kierrä kierros vastapäivään varokkeen irrottami-
seksi.

PELTI 2 Valkoinen Musta

PELTI 1

ValkoinenValkoinen

Musta
Musta

Toimilaite BF, BFG
Belimo-merkkinen.
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Ilmaisimet ja painikkeet

A. Käyttö
Vihreä merkkivalo ilmaisee laitteen saavan jännitteen sekä 
ilmaisee päivä- ja yökäytön. Palaa jatkuvasti = päiväkäyttö. 
Vilkkuu = yökäyttö.

B. Vikahälytys
Vikahälytys näyttää kolmea hälytystä erilaisilla vilkutuk-
silla.

• Jatkuvasti palava merkkivalo ilmaisee katkoksen ilmai-
sinpiirissä.

• Vuorotteleva pitkä ja lyhyt välähdys ilmaisee huolto-
hälytyksen. (Likainen savuilmaisin) Osoituksessa on 1 
tunnin viive väärien hälytysten estämiseksi. Nollauksen 
yhteydessä viive ei ole aktiivinen, jotta voidaan heti 
todeta ettei hälytys jää päälle.

• Nopeasti vilkkuva merkkivalo osoittaa toimintatesti-
virheen, jos yksikkö ei ole hyväksynyt 48 tunnin välein 
suoritettavaa testiä. Seuraavat viat testataan.

C. Lauennut savuilmaisin
Kaksi savuilmaisinpiiriä ilmaistaan samalla merkkivalolla. 
Punainen merkkivalo ilmaisee lauenneen ilmaisimen. 
Lauenneen savuilmaisimen rele kytketään päälle.

D. Summahälytys
Summahälytys ilmaistaan punaisella merkkivalolla ja kyt-
kemällä päälle vastaava reletulo seuraavissa tilanteissa:

• Savuilmaisin 1 tai 2 lauennut.

• EXT-tulo aktivoitu. (Siltaus 1=pois)

• Katkos jossakin ilmaisinpiirissä.

• Vika toimintatestin aikana.

• Huoltohälytys jossakin ilmaisinpiirissä.

• Pelti on väärässä asennossa normaalikäytön aikana.

• Kytkentävirhe.

E. Puhallin päällä
Puhallinohjaus ilmaistaan merkkivalolla, joka palaa, kun 
rele on päällä.

H. Palautus/Testi
Painike kaikkien hälytysten nollaukseen. Kun painiketta 
pidetään painettuna, ilmaisinten lähdöt katkaistaan mah-
dollisten lauenneiden savunilmaisinten nollaamiseksi.

Kun painike pidetään painettuna vähintään 5 sekunnin 
ajan, testi käynnistyy kun painike vapautetaan. 5 sekunnin 
kuluminen ilmaistaan sillä, että käyttö- ja hälytysmerkki-
valot lopettavat vilkkumisen ja käyttömerkkivalo syttyy. 
(Normaalisti toimintatesti suoritetaan ohjelmakellon avulla 
48 tunnin välein)

Käyttöohje

•  kummankin peltiryhmän pellit sulkeutuvat 30 
sekunnissa.

• toimilaitteiden koskettimet sulkeutuvat oikein 
kiinni-asennossa. pellit avautuvat 200 sekun-
nissa.

• toimilaitteiden koskettimet sulkeutuvat auki-
asennossa.

A
B

C

D

E

F G

H

OHJAUS- JA 
VALVONTAYKSIKKÖ 
KSUB

Palo-/palokaasupelti

Hälytyskuva 
(vilkutukset)

Instrumentservice
Gånghester

Puh. +4633-25 65 70

PALAUTUS/TESTI 
(pidä painettuna 
5 s testausta 
varten)
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F ja G. Pelti
Vihreä ja punainen merkkivalo ilmaisevat pellin normaa-
liasennon ja hälytysasennon. Ilmanvaihtopellin normaa-
liasento on auki ja savunpoistopellin normaaliasento on 
kiinni.

Peltiryhmät on numeroitu 1 ja 2.

Vianetsintä

Merkkivalo VIKAHÄLYTYS palaa tai vilkkuu. 

• Vilkunta ilmaisee kumpi vika on kyseessä. 

Jatkuvasti palava merkkivalo ilmaisee katkoksen ilmaisin-
piirissä.

Tarkista:

• Kyseisen piirin viimeisen ilmaisimen päätevastus. Sen on 
oltava 2200 ohmia/ 1 W.

• Ellei ilmaisinpiiri ei ole käytössä, ilmaisimien tilalle on 
asennettava 2200 ohmin vastus.

• Katkos johdossa.

• Huono kosketus ilmaisimien pistokkeissa.

• Tarkasta ilmaisimien kytkennät.

• Napaisuus!

Vuorotteleva pitkä ja lyhyt välähdys ilmaisee huoltohäly-
tyksen. (likainen savuilmaisin)

Tarkista:

• Onko yksi tai useampi ilmaisin likainen. Tämä osoite-
taan kyseisen ilmaisimen keltaisella merkkivalolla, jos 
ilmaisin on varustettu huoltohälytystoiminnolla. Imuroi 
ilmaisin tai tarvittaessa vaihda se.

Nopeasti vilkkuva merkkivalo osoittaa toimintatesti-
virheen, jos yksikkö ei ole hyväksynyt 48 tunnin välein 
suoritettavaa testiä.

Tarkista:

• että peltejä on liitettynä oikea määrä valitun toiminta-
tavan mukaisesti. Jos vain yksi pelti on käytössä, sen 
pitää olla kytketty liitäntään SPJ1 ja siltauksen 4 pitää 
olla päällä.

• että pelti avautuu ja vihreä merkkivalo palaa normaa-
listi.

• Tee toimintatesti käsin ja tarkista, että pellit sulkeutu-
vat 30 sekunnissa. Punainen merkkivalo syttyy. Tämän 
jälkeen pellin on avauduttava 200 sekunnissa ja vihreän 
merkkivalon on sytyttävä. 

• Onko pellit oikein kytketty. Kiinnitä erityisesti huomiota 
siihen, etteivät G ja M ole ristissä keskenään.

 

Merkkivalo Lauennut ilmaisin  palaa. 

Tarkista:

• EXT-tulo on silloitettu tai suljettu ulkoisen ohjausyksi-
kön avulla.

• Onko jossakin ilmaisinpiirissä oikosulku.

• Ilmaisimen antama hälytys ilmaistaan ilmaisimen punai-
sella merkkivalolla.

Merkkivalo SUMMAHÄLYTYS palaa.

Tarkista:

• Muut hälytykset merkkivaloista.

• Ettei mikään pelti ole virheellisesti kiinni.

• Onko pellit oikein kytketty. Kiinnitä erityisesti huomiota 
siihen, etteivät G ja M ole ristissä keskenään.

Pellit eivät avaudu.

Tarkista:

• Ettei etupaneelissa näy hälytyksiä.

• Onko peltimoottori oikein kytketty.

Automaattisen toimintatestin jälkeen tarvitaan nollaus 
käsin.

Luultavasti "puhallinlukituksen" lähtö on liitetty väärään 
tuloon ilmanvaihtolaitteistossa, joka tällöin lukittuu.

Yökäytön jälkeen tarvitaan nollaus käsin. 
Edellytys: yökäyttösignaali ilmanvaihtolaitteistosta 
KSUB:hen.

Lukitus voi tapahtua, jos KSUB osoittaa yökäyttöä ja lähet-
tää pysäytyssignaalin iv-laitteistoon puhallinlukituslähdön 
kautta. Tämä lukitus voidaan poistaa asettamalla siltaus 
2 paikalleen. Puhallin lukittuu edelleen savunilmaisimen 
lauetessa ja toimintatestissä.
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Sähkö- ja elektroniikkaromun hävittäminen (koskee EU:ta 
sekä muita eurooppalaisia maita, joissa on erityinen keräys-
järjestelmä)

Jos tuotteessa tai sen pakkauksessa on tämä symboli, sitä ei saa hävittää talousjätteen 
mukana. Se pitää sen sijaan toimittaa käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräys-
pisteeseen. Huolehtimalla siitä, että tämä tuote hävitetään asianmukaisesti autat välttä-
mään haitalliset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle, jotka tämän tuotteen 
virheellinen käsittely voisi aiheuttaa. Materiaalien kierärtys vähentää luonnonvarojen kulu-
tusta. Lisätietoa tuotteen kierrätyksestä saat jätehuoltoviranomaisilta, jätehuoltoyhtiöstäsi 
tai tuotteen jälleenmyyjältä.

 




