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TRITON KSUC Käsikirja
Voimassa valmistusviikosta 48/2007,10 lähtien.

Kuvaus
KSUC on tarkoitettu KSUA-pääyksikön orjayksiköksi 
verkossa. KSUC hakee hälytyssignaalit ulkoisten palohäly-
tysjärjestelmien savuilmaisimilta. Nämä paloalueet voidaan 
sitten määritellä KSUA:ssa esim. peltien sulkemista varten. 
KSUC:ssa on 2 relettä, joita voidaan käyttää KSUA-pää-
yksikön releiden orjareleinä. KSUC-yksikköä voidaan myös 
käyttää hälytysten keruujärjestelmänä esim. savukaasu-
puhaltimien turvakytkimien valvontaan. KSUC-yksikköä 
voidaan käyttää myös erillisyksikkönä.

Yleistä
• Orjayksikkö KSUA-pääyksikölle.

• 16 hälytystuloa / KSUC

• Merkkivalot kaikille 16 tulolle

• 2 lähtöä (releet)

• Kompakti ABS-muovikotelo

• Sisäänrakennettu muuntaja.

• Pistokeliittimet.

Maksimitiedot
16 tuloa voidaan kytketä esim. palohälytyskeskuksen 
relelähtöihin. KSUA-yksikköön voidaan kytkeä kaksi KSUC-
yksikköä palohälytysten keruuta varten. Lisäksi voidaan 
kytkeä yksi KSUC-yksikkö muiden hälytysten keruuseen. 
Yhteensä 6 lähtöä (relettä) voidaan kytkeä KSUA-pää-
yksikön orjareleiksi. (3 KSUC-yksikköä, joissa kussakin 2 
relettä) 

Asennus
Kiinnitetään seinään.

Jännitteensyöttö
230 VAC 50 Hz  5VA  Suojataan vähint. 2 A varokkeella.

Kotelointiluokka
IP66.

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

Paino
0,7 kg

Tulot
• Väyläliitäntä KSUA-pääyksikölle. (RS485)

• Liittimet 4-18: tulot ilmaisinryhmille tai hälytystuloille. 
Normaalisti näiden pitää olla sulkeutuneena.

• Tulo 230 V, 50 Hz jännitteensyötölle.
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Mitat

KSUC:n käyttö verkossa
Jotta KSUC toimisi verkossa, KSUA:n pitää olla oikein 
asennettu. KSUA:n ja KSUC:n välinen tiedonsiirto tapah-
tuu tiedonsiirtoprotokollalla, joka tasolla 1 noudattaa pro-
tokollaa RS485. Lisätietoa verkon rakenteesta on KSUA:n 
kuvauksessa.

Osoitteistaminen
KSUC:n osoitteen voi valita siltauksilla 1 tai 2. Enintään 1 
siltaus.

KSUA:N TOIMINTO SILTAUS

Ilmaisinhälytys 65e-80e 1 Off

Ilmaisinhälytys 81e-96e 1 On

Hälytysten keruu 2 On

Itsenäinen 8 On

Siltausten käyttö verkossa
Siltausta 1 käytetään 120 ohmin verkon kytkemiseen. 
Katso verkon rakenteen kuvaus KSUA:n kuvauksesta.

 

KSUC:n kuvaus hälytysten keruukäytössä
Jos siltaus 2 asennetaan, tuloja voidaan käyttää muiden 
kuin palohälytysten keruuseen. Tämä toimintatapa osoite-
taan nimikkeellä KSUC3 KSUA:n tähän toimintaan liitty-
vissä valikoissa. 

Piirin katketessa KSUA:ssa näytetään summahälytys. 
Hälyttävä piiri voidaan lukea KSUC:n merkkivaloista, 
KSUA:sta sekä Modbus-väylän kautta. Näitä tuloja ei voi 
kytkeä järjestelmän pelteihin tai puhaltimiin.

KSUC:n releet
KSUC:n releet voidaan määritellä välittämään tietoa 
KSUA:n releiltä. Mahdolliset vaihtoehdot ovat puhallinrele 
1, puhallinrele 2, summahälytys sekä lauennut ilmaisin. 

KSUC:n kuvaus itsenäisenä yksikkönä
Itsenäinen käyttö, siltaus 8 päällä, tarkoittaa, että rele 1 
on päällä ja rele 2 on pois, ellei yksikään tulo hälytä. Kaik-
kien muiden tulojen pitää olla kytketty niin, että merk-
kivalot palavat. Hälytys saadaan, kun tulo katkaistaan. 
Hälytyksen yhteydessä rele 1 katkaisee ja rele 2 vetää. 
Virtakatkoshälytykseen kannattaa käyttää relettä 1.
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Liitännät

Ulkoisen palohälytyskeskuksen kytkeminen

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

Vikatoiminnot
Tiedonsiirtovian ilmetessä KSUA ohjaa järjestelmää. Katso 
KSUA:n kuvaus.

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. 

Jokaista tuloa kohti on vihreä merkkivalo, joka ilmaisee 
onko tulo kiinni vai auki. Käytössä oleva tulon merkkivalon 
tulee normaalisti palaa vihreänä. 

Varokkeet
Emokortilla on 100 mAT varoke. 

Ilmaisimet ja painikkeet
Käyttö
Vihreä merkkivalo ilmaisee laitteen saavan jännitteen sekä 
vastaanotetut viestit.

Vikahälytys
Virhehälytys ilmaisee, ettei viestejä vastaanoteta.

Siltaukset
Siltausaluetta 1,2,4,8 käytetään eri toimintatavoissa yllä 
olevan taulukon mukaan.

Vianetsintä

Merkkivalo VIKAHÄLYTYS palaa. 
Tarkasta KSUA:sta onko jokin ilmaisinryhmä määritetty 
kuulumaan ilmaisimiin 65e-96e tai onko jokin rele määri-
tetty. Ellei näin ole, KSUC:ta ei kutsuta. Siltauksen 1 pitää 
olla auki, jos ilmaisinta 65e-80e käytetään. Ilmaisimelle 
81e-96e siltauksen 1 pitää olla paikallaan. Tarkasta silta-
ukset yllä olevan taulukon mukaan.

Jos käytetään KSUC3:a (siltaus 2 kiinni), jonkin tulon pitää 
olla määritetty KSUA:n valikossa 24, jos KSUA:n tulee 
kutsua yksikköä. 

Tarkasta verkkoliitäntä.

 

 

Keskeinen palohälytysilmaisu. Hälytystulo 
(ilmaisin) 65e-80e tai 81e-96e. (paloalue 1-16 
tai 17-32 palohälytyskeskuksessa). Katkaistaan 
hälytyksen yhteydessä.

KSUA:n 
SBUSS-
liitän-
nästä

VÄYLÄ

Rele 2

Rele 1
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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.

 




