NK700 Seeria
Konventsionaalne
mikroprotsessoriga
tulekahjusignalisatsiooni keskseade

Paigalduse
kasutamise
ja hoolduse juhendid
Versioon 3.0 Oktoober 2003

Sisukord.
1. Sissejuhatus
1.1. Sümbolite seletus
1.2. Terminite seletus
1.3. Pakendi sisu
1.4. Seeria of NK700 kirjeldus
1.5. Eeskirjad
1.6. Hoiatused ja ohutusnõuded
1.7. Ühilduvus muude seadmetega

4
4
5
6
8
8
9

2. Paigaldusjuhend
2.1. Paigaldamine
2.1.1. Nõutavad tööriistad
2.1.2. Seadme katte eemaldamine
2.1.3. Seadme asukoht
2.1.4. Seadme kinnitamine seinale
2.1.5. Keele valik
2.2. Elektriühendused
2.2.1. Põhitoite ühendamine
2.2.2. Ahela ühendamine
2.2.2. “Class change” sisendi ühendamine
2.2.3. 24 V lisaväljundi ühendamine
2.2.4. Pingevabade releede ühendamine
2.2.5. 24 V lähtestatava väljundi ühendamine
2.2.6. Kellade ühendamine
2.3. Konfiguratsioonisuvandid
2.3.1. Viirerežiimi konfigureerimine
2.3.2. Lähtestusrežiimi konfigureerimine
2.3.3. Aktiivse liinilõpu režiimi konfigureerimine
2.4. Laiendusmoodulid
2.4.1. Pingevabade releede moodul
2.4.2. 24 V väljunditega moodul
2.4.3. Laiendusmooduli mikrolüliti konfigureerimine

9
9
9
9
9
10
10
11
13
15
15
16
16
16
17
17
18
18
19
20
20
21

3. Käivitamine
3.1. Süsteemi kontrollimine
3.2. Süsteemi sisselülitamine
3.3. Talitlustest

23
23
23

4. Kasutaja juhend
4.1. Juhtpaneeli kirjeldus
4.1.1. Valgusdioodindikaatorid
4.1.2. Akustilised indikaatorid
4.1.3 Juhtpaneeli nupud
4.1.4 Talitlusrežiimid
4.2. Mida teha häire või rikke korral

24
24
25
25
25
27

5. Hooldus

28

6. Rikete kõrvaldamine

30

7. Tehnilised andmed

31

Lisa: Aadresside konfigureerimine laiendusmooduli jaoks

31

Konventsionaalse tulekahju keskseadme seeria NK 700 v 3 paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend

2

1. Sissejuhatus
Käesolev käsiraamat sisaldab kogu süsteemi õigeks paigaldamiseks vajaminevat tehnilist teavet koos
kasutajale vajaliku teabega süsteemi kasutamise kohta. Ka on käsiraamatus hooldus- ja veaotsingujuhend
kõige tavalisemate probleemide osas.
Tulekahju keskseadmete sarja NK-700 kuulub viis mudelit: kahe tuvastusahelaga NK-702, nelja ahelaga NK704, kaheksa ahelaga NK-708, 12 ahelaga NK-712 ja 16 tuvastusahelaga NK-716. Kogu sari on loodud,
pidades silmas väikeste ja keskmiste objektide, nagu koolid, eramud, kauplused, väike- ja keskmised
ettevõtted jne., vajadusi.
Süsteem annab valvepersonalile tulekahjuhoiatusi ja võimalikke talitlusvigade hoiatusi. Selleks kasutab
süsteem tavalisi (konventsionaalseid) tulekahjuandureid.

1.1. Sümbolite seletus
Järgnev on käesolevas käsiraamatus kasutatud sümbolite loetelu, mis muudab käsiraamatu kergemini
mõistetavaks.
ETTEVAATUST
Maaühendus. See ühendus on väga oluline, niisiis tuleb selle olemasolu kontrollida.

Elektrostaatilise laengu suhtes tundlikud elektroonikaseadmed. Elektroonikadetailidega töötades
kandke antistaatilist käevõru, et vältida seadmete kahjustamist.

«KÕRGEPINGE» elektrillöögi võimalus. Võtke tarvitusele ettevaatusabinõud vigastuste vältimiseks.

Pliiakud. Plahvatuse oht lühise korral ja korrosioonioht lekke korral.

Väline kiirgusallikas, mootorid, raadioantennid jms.

Hoiatus, ettevaatust!.

TÄHELEPANU
Järgige alltoodut hoolikalt, et vältida inimeste vigastusi ja seadmete rikkeid.

1.2. Terminite seletus
Tulekahjuhäire: Akustiline ja visuaalne signaal, mis hoiatab võimaliku tulekahju eest.
Valehäire: Tulekahjuhäire, mille põhjus on muu kui tulekahju.
Viga: Keskuse viga või elektrikatkestus, mis häirib seadme korralikku talitlust.
Veahoiatus: Akustiline ja visuaalne signaal, mis hoiatab võimaliku keskuse vea eest.
Häiresignaal: Tulekahjuhoiatuse akustiline element.
Esipaneel: Seadme esipaneel, millel on indikaatorid ja juhtnupud.
Kate: Seadme eesmine kaitsekate, mis on metallraamile kinnitatud kahe kruvi abil.
Karkass: Metallkast, mis sisaldab kõiki elektroonika elemente ja mida saab seinale kinnitada.
EMC: Elektromagnetiline sobivus. Elektroonikaseadmete suutlikkus taluda väliseid elektromagnethäireid, ilma et
see mõjutaks nende talitlust, ning teiste seadmete talitlust muutvate elektrooniliste signaalide mittetekitamine.
Summer välja: Nupp, mis võimaldab keskseadme sisemise summeri välja lülitada.
Keskuse viga: Keskseadme poolt tuvastatud keskseadme viga.
Tulekahju: Põleng, mis nõuab uurimist ja korrigeerimist, et vältida eluohtu ja seadmete vigastusi.
Hooldus: Süsteemi rutiinne kontroll (hõlmab puhastust, seadistamist ja osade vahetust), mis toimub varem
kindlaksmääratud kuupäevadel.
Paiknemisskeem: Skeem, mis kujutab ahela füüsilisi piire ja juurdepääsuteid.
Montaaž: Süsteemi elementide ja koostisosade paigaldamise ja omavahelise ühendamise protsess.
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Eeskirjad: Tulekahju tuvastusseadmeid puudutavad eeskirjad, normid ja standardid.
Kaug-valgusdioodindikaator: Väline valgusindikaator, mis kujutab endast tulekahju signalisatsiooni- ja
häiresüsteemi osa.
Käsiteadusti: Seade, mis võimaldab süsteemi kellade vahetut rakendamist.
Evakuatsiooniplaan: Eelnevalt kindlaksmääratud protseduur, mida rakendatakse tulekahjuhäire korral.
Käivitamine: Protsess, mille abil paigaldaja kontrollib, kas süsteem vastab sellele esitatud nõudmistele.
Üleandmine: Otsus, millega määratakse, et paigaldatud süsteem vastab varem kokkulepitud tehnilistele
nõuetele. Käikulaskmise võib teostada ostja või kolmas osapool. Inglise keeles “Comissioning”
Remont: Mitterutiinne töö paigaldatud süsteemi tõhusa talitluse taastamiseks.
Reset: Esipaneelil olev nupp süsteemi uueks käivitamiseks.
Liinilõpu takisti: 4K7 Ohm takisti iga anduriahela lõpus, mis võimaldab tuvastada installatsiooni rikkeid.
Tulekahjusignalisatsioon: Signalisatsioon, mis annab teada tulekahjust.
Veasignalisatsioon: Signalisatsioon, mis annab teada keskuse veast.
Häirekell: Akustiline seade inimeste hoiatamiseks tulekahju eest.
Verifitseerimine: Protsess, mille kaudu paigaldaja või muu lepinguline osapool saab kasutajale rahuldavalt
tõestada, et paigaldatud süsteem vastab rahuldavalt kehtivatele nõuetele.
Avastamispiirkond: Kaitstud ruumide füüsiline alljaotus, kus süsteemi funktsioone saab rakendada
sõltumatult teistest alljaotustest.
Summer: Seadme sisemine akustiline element, mis teatab häirest või rikkest.

1.3. Pakendi sisu
Kui seade on originaalpakendist lahti võetud, kontrollige järgmiste osade olemasolu:
1 tulekahju keskseade (edaspidi: keskseade)
4,7K Ohm liinilõpu takistid (iga ahela kohta 1 pluss veel 2 – üks iga kellaväljundi jaoks).
1 5x20 2 A kaitse
1 5x20 1 A kaitse
2 võtit
1 paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend
1 leht keelekaartidega keele valikuks
1 sild akude ühendamiseks.

NK-700

Joon. 1 Pakendi sisu
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Enne paigaldamisele asumist kontrollige et pakendi sisu on õige ja heas seisukorras. Kui avastate toote
juures mõne defekti, pakkige see uuesti sisse ja võtke ühendust tarnijaga.

1.4. Seeria NK700 kirjeldus
Konventsionaalsete tulekahju keskseadmete seerial NK-700 on kaks erineva suurusega korpust:
väike: 2 või 4 ahelaga (NK702 või NK704)
suur: 8, 12 või 16 ahelaga (NK708, NK712 ja NK716)

2
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Joon. 2 NK716 detailide paigutus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vooluvõrgu ühendusklemm (110 V / 230 V)
Ahelate ühendused (2 - 4 , või 8, 12 või 16, sõltuvalt keskseadme mudelist)
Väljundklemmid: 24 V lisaväljund, häire- ja rikkereleed ning kellad
24V Reset 0.1 A kaitse
Kella väljundi nr1 0.3 A kaitse
24 V 0.3 A lisakaitse
Kella väljundi nr2 0.3 A kaitse
Konfigureerimise mikrolüliti
Kella viiteaja programmeerimise seadekruvi
5 A akukaitse
Trafo ühendusklemm
Esipaneeli ühenduspistik
laiendusmooduli ühenduspistik
24 V akude ühendusklemm

Sõltumata ahelate arvust on kogu NK700 seerial järgmised ühised funktsioonid:
Isoleerimine / de-isoleerimine ahela kaupa
Test ahela kaupa
Kellade aktiveerimine / kellad välja
Kellade viite programmeerimine
Põhitoite, akude ja väljundite seire
Käsiteadusti ja/või anduri poolt käivitatava häiresignaali eristamine samas ahelas
Kauglähtestuse fakultatiivne töörežiim
Aktiivse liinilõpu fakultatiivne töörežiim
Kellade viite programmeerimine sõltuvalt häireallikast: andurid või käsiteadusti.
Releede laiendusmoodul (fakultatiivne)
Kellade laiendusmoodulid (fakultatiivsed)
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Sisendid/väljundid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ahelate sisend
Class change sisend. (Ahela sulgemine põhjustab ja ahela avamine lõpetab alarmiseisundi)
24 V toitepinge lisaväljund.
Häire ja rikkerelee (pingevaba)
24 V lähtestatav väljund
Kaks seiratavat 24 V kellade väljundit, programmeeritava viitega.

3
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1
Joon. 3 Tulekahju keskseadmete NK700 sisendid/väljundid

1.5. Eeskirjad
Konventsionaalsete tulekahju keskseadmete seeria NK700 on projekteeritud vastavalt 1997.a Euroopa
standarditele EN54-2 ja EN54-4.

Standard EN54-2 puudutab mõningaid põhinõudeid ja mõningaid fakultatiivseid nõudeid. Fakultatiivnõuded,
millele vastab seeria NK700, on:
TEEMA

PEATÜKK

KIRJELDUS

Rikketeate olukord

8.3
8.4

Rikkesignaalid ahelapunktidest
Välise elektritoite katkestus

Häireolukord

7.12
7.11

Samaaegsete signaalide töötlemine
Viivitused väljundite rakendumisel

Testimine

10.

Testimine. Testi oleku indikatsioon

Väljundid

7.8

Väljund tulekahju alarmiseadmetele

1.6. Hoiatused ja ohutusnõuded

ENNE JÄTKAMIST TÄHELEPANELIKULT LÄBI LUGEDA
Need ohutusnõuded selgitavad, kuidas kasutada seadet õigesti ja ohutult, et vältida vigastamast
iseennast ja teisi. Potentsiaalsete vigastuste ja kahju sarnasuse ja iseloomu alusel on käesolev punkt jagatud
HOIATUSTE ja OHUTUSNÕUETE osaks. Need hoiatused ja ohutusnõuded on mõeldud teie ohutuse
tagamiseks ja aitavad teid vähendada seadme rikkumise ohtu. Seetõttu palume teid enne jätkamist kõik osad
tähelepanelikult läbi lugeda.
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HOIATUS Järgige alati alltoodud nõudeid, et vältida tõsiseid vigastusi ja isegi surma elektrolöögi,
lühise, rikete, tulekahju ja muude ohtude tagajärjel. Need hoiatused puudutavad järgmist, kuid ei piirdu
sellega:
Ärge puudutage seadme sisemust, kui seade on ühendatud 230 V vahelduvvooluallikaga. Seadet
tohib käsitseda ainult pädev personal.
Ärge püüdke ise remontida elektroonilist ahelat.
Kui seade on tarvis remondiks tehasesse tagastada, palume kasutada originaalpakendit ja mitte saata akusid.
OHUTUSNÕUDED Järgige alati alltoodud ohutusnõudeid, et mitte vigastada iseennast ja teisi,
kahjustada seadmeid või muud vara. Ohutusnõuded puudutavad järgmist, kuid ei piirdu sellega:
Ärge paigaldage seadet soojus- või liigse vibratsiooni allikate lähedusse ega äärmiselt kuumadesse
kohtadesse.
Ärge paigaldage seadet teiste elektriseadmete lähedusse, nagu telerid, raadiod, kõlarid, raadiosagedustel
töötavad saatjad vms. Nimetatud seadmed võivad põhjustada tugevaid häiringuid, mis takistavad seadme
korralikku talitlust.
Asetage seade rõhtloodis tasapinnale silmade kõrgusele.
Ärge tehke kaabli sisenemisavasid sinna, kuhu neid tehases ei ole tehtud.
Kontrollige toiteallika parameetreid ja veenduge, et need ühtivad seadme omadega.
Ühendage seade maaga; see on äärmiselt oluline.
Tõrke korral lahutage toide ja paluge abi pädevalt personalilt.

1.7. Ühilduvus muude seadmetega
NK-700 seadmete perekond ühildub kõigi firma Kilsen konventsionaalsete tulekahjuandurite ja käsiteadustitega
Kuigi ka muud andurid võivad toimida hästi, ei saa me turul leiduvate mudelite suure arvu tõttu garanteerida
nende kõigi korralikku talitlust.

2. Paigaldusjuhend.
2.1. Paigaldamine
Käsiraamatu käesolev osa kirjeldab täpselt seeria NK700 tulekahju keskseadmete paigaldamise kõiki etappe.
Enne süsteemi paigaldamisele asumist tuleb paigaldajal tähelepanelikult läbi lugeda kogu käesolev käsiraamat.
Juhendi eiramine võib seadet kahjustada.
Seeria NK700 on välja töötatud vastavuses standarditele EN54-2 ja EN54-4 (UNE 23007). Süsteemi
seisukohalt, millesse käesolev seade kuulub, on äärmiselt oluline, et selle paigaldaks pädev personal, võttes
arvesse standardi EN54-14 (UNE 23007-14) nõudeid ning vastavaid kohalike ametivõimude määrusi.
2.1.1. Vajalikud tööriistad
Lapik kruvikeeraja ühendusplaatide jaoks, ristpea kruvikeeraja esikülje katte kruvide jaoks
Juhtmetelt isolatsiooni eemaldaja
Tester
Drell, puurid, tüüblid ja kruvid vastavalt seina, millele tulekahju keskseade kinnitatakse, tüübile ja paksusele.
Lood
2.1.2. Tulekahju keskseadme katte eemaldamine
Olles eemaldanud 2 kinnituskruvi, eemaldage kõigepealt keskseadme
esikülje kate.

Joon. 4 Keskseadmete NK700 avamiseks
eemaldage kruvid ja kate.
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2.1.3. Keskseadme asukoht
Keskseade tuleb paigaldada puhtasse ja kuiva kohta, kus puudub vibratsioon ja temperatuur on vahemikus 5º 40ºC, ning kus suhteline niiskus halvimal juhul ei ületa 95% ilma kondensatsioonita, kus tuleoht on minimaalne
ja koht on kaitstud tulekahjuandurite süsteemiga. Vältida tuleb mehaaniliste vigastuste võimalust.

2.1.4. Keskseadme kinnitamine seina külge
Üldised soovitused
Paigaldage keskseade ca 1,5 m kõrgusele hõlpsasti ligipääsetavasse kohta, kus esipaneeli
valgusdioodindikaatorid on hästi nähtavad.
Tagage, et pärast keskseadme seinale kinnitamist oleks esikülje katet võimalik takistusteta eemaldada.

Pidage meeles, et koos akudega on keskseadme mass küllalt suur, niisiis valige selle kinnitamiseks õige
suurusega tüüblid ja kruvid.
Paigaldamine
1 - Asetage metallkast vastu seina, orienteerige see loodi abil horisontaalselt ning märkige pliiatsi abil 3 või 4
kruvi asukoht (olenevalt kasti suurusest).
2 - Eemaldage kast seinalt, puurige augud ja asetage kohale tüüblid.
3 - Asetage keskseade seinale ja kinnitage sobivate kruvidega.

Ärge kasutage puuri suunamiseks keskseadme metallkarkassi.

PIDAGE MEELES: Enne karkassi seinale kinnitamist tehke vajalikud kaabliavad Ärge augustage
keskseadme karkassi mujalt kui märgitud kohtadest ning püüdke vältida puurimislaastu või karkassi küljest
eemaldatud tükikeste kukkumist seadme sisse, kuna see võiks rikkuda elektroonilisi ahelaid. Vajaduse korral
võite kasutada PG11-tüüpi kaabliadapterit.

2.1.5. Keele valik
NK700 võimaldab lihtsalt valida vajaliku keele. Võtke seadme komplektis olev sälkkaartide leht, valige vajalik
keel ja lõigake vastavad kaardid kääride abil välja.
Pistke kaardid vastavalt nende numbritele vastavasse kohta keskseadme esiküljel.
Lehel on tühjad kaardid nende keelte konfigureerimiseks, millega ei ole arvestatud. Kasutaja saab need
kaardid kohandada soovitud keelele.

Joon. 5 Keelekaartide sissepanek
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2.2 Elektriühendused
HOIATUS
110 V või 230 V sisend tuleb ühendada vooluvõrguga välise magnetotermilise lüliti kaudu
Toitekaabli minimaalne läbilõike pindala peab olema 1,5 mm² ja toitepinge
peab olema 110 V või 230 V .
Võimalike häiringute vältimiseks tuleb võrgutoite kaabel hoida eemal
juhtimiskontuuride ühenduskaablitest ja andme-portide kaablitest.

Toitesisend

SOOVITUS: Ühenduste tegemiseks soovitatakse kasutada PG11-tüüpi
kaabliadaptereid või tihendeid. See tagab kaabli tugeva ühenduse keskseadmega. Veelgi enam, kaablite kinnitamiseks korpuse külge soovitatakse
kasutada rõhutundlikke äärikuid.
Kui süsteem on keskkonnas, kus esineb palju elektrilisi häiringuid, soovitatakse
kasutada ferriiti ühenduskohale nii lähedal, kui võimalik (vt joonist 7).
Kui keskseade on seinale kinnitatud, võite alustada ühenduste tegemist.
Silmused, toiteahelad ja lisaelemendid ühendatakse ülal olevate avade kaudu.
Teistest eemal paiknev ava on võrgukaabli jaoks.

SISENDKAABLI
MUHV
KESKSEADME
METALLKARKASS

KAABLIADAPTER VÕI TIHEND

VARJE MAAÜHENDUS

MUTTER
KAABLID

FERRIIT
KLEMMID

Joon. 7 Ühenduse näide kaablitihendi ja ferriidiga
Võimaliku elektromagnetiliste häiringuga installatsioonides soovitatakse kasutada keerutatud,
varjestatud kaablit. Ühendage kaabli varje kaabliadapteriga ja tagage paigaldise korralik maaühendus.

Joon. 8
Kaablitüübid
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2.2.1. Võrgutoite ühendamine

Bipolaarne
magnetotermiline lüliti
Hoiatused
Ärge tehke ühendusi, kui seade on voolu all.
Lahutage väline magnetotermiline lüliti.
Teie ohutuse huvides on ühenduste tegemise järjestus järgmine:
kõigepealt võrgu- siis
akuühendused.
Tähelepanu:
Ärge ühendage keskseadet vooluvõrguga enne, kui olete lõpetanud
töölepaneku. (Vt peatükki 5)
Keskseadmel on kaks toitesüsteemi: võrgutoide ja akud. Järgmisena
selgitatakse kummagi ühendamist.
Võrgutoite ühendamine
Keskseade tuleb vooluvõrguga ühendada bipolaarse magnetotermilise
lüliti kaudu. Nõutav on adekvaatne maandus. Maanduskaabel võiks
olla teistest pikem, et ootamatu tõmbe korral lahutataks see
viimasena.

Joon. 9 Bipolaarse
magnetotermilise lüliti
asukoht

F

N
F
110V

F
230V

Klamber
N

N
Võrgu
kaitse

Joon. 12 Klambri kasutamine
kaabli kinnitamiseks

Võrgu
kaitse

Joon. 10 110 V
ühendamine

Joon. 11 230 V
ühendamine

SOOVITUS Võrgukaabli optimaalseks kinnitamiseks kasutage korpusel rõhutundlikke
klambreid.
Võrgukaitse
Konventsionaalsed tulekahju keskseadmed NK7000 kasutavad kas 230 V või 110 V voolu.
Selleks tuleb paigutada võrgukaitse õigesse kohta, nagu kujutatud joonistel 10 ja 11:
110 V pinge korral asetage kaitse vasakpoolsesse kaitsmehoidikusse.
230 V pinge puhul asetage kaitse parempoolsesse kaitsmehoidikusse.

Hoiatus Ärge kasutage võrgukaitset keskseadme ühendamiseks võrgutoitega või sellest
lahutamiseks; sellel otstarbel kasutage magnetotermilist lülitit.

Akude ühendamine.
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Keskseadmed NK700 vajavad kahte 12 V 2.3 A/h akut NK702 ja NK704 jaoks ning kahte 12 V 7 A/h
akut NK708, NK712, NK716 jaoks jadaühenduses, et tagada korralike talitlustingimuste loomiseks
vajalik 24 V pinge. Kahe aku järjestikuseks ühendamiseks kasutage koos keskseadmega tarnitud
akude ühendusjuhet ning ühendage ühe aku positiivne kontakt (+) teise aku negatiivse kontaktiga (-).
1 - Asetage akud nende jaoks ettenähtud kohta keskseadme korpuse põhjale.
2 - Ühendage kaablid, silmas pidades värvuste vastavust (punane - positiivne, must - negatiivne). Ühendage
akude sildamiskaabel akude vahele ning kumbki keskseadmest tulev kaabel ühe akuga.

Joon. 13 Akude ühendamine

2.2.2. Ahela ühendamine

OLULINE:

Ahela väljund tuleb toime maksimaalselt 20 anduri ja 32 käsiteadustiga. Keskseadme igal
ahelal igal on üks algus ja üks lõpp, mistõttu peab viimane andur või käsiteadusti olema varustatud 4K7 Ohm
takistiga, mida nimetatakse liinilõpu takistiks. Liinile ei tohi teha väljaviike ega paigutada liinilõpu takistit ahela
väljundisse põhitrükkplaadil. Ainult juhul, kui ahelat ei hakata kasutama, tuleb liinilõpu takisti paigaldada
trükkplaadile ahela väljundklemmidele.

PK 20

Z1

+

Z2

+

Z 700
4K7
Liinilõpu
takisti

+

sirena

24V

+

Joon. 14 Ahela ühendamine
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2.2.2.1. Andurite ühendamine
Konventsionaalsete andurite olemasolev nomenklatuur on järgmine:
- KV-210 Tõusukiiruse andur
- KL-340 UV leegiandur (maksimaalselt 10 andurit ahela kohta)
- KL-500 Ionisatsiooni suitsuandur
- KL-700 Ionisatsiooni suitsuandur
- KL-710 Tõusukiiruse andur
- KL-730 Fotoelektriline suitsuandur
- F-2000 Infrapunakiirandur kuni 100 meetrini (saatja ja vastuvõtja)
- REFLECTRIVE 50/100 Infrapunakiirandur kuni 100 meetrini peegel-

õige

dusena (läbi peegli)
- ST-801 Kõrge temperatuuri andur 5º C kuni 300ºC.

väär

väär

Suitsuandur

Liinilõpu
takisti

Joon. 15 Andurite ühendamine
2.2.2.2. Kaug-valgusdioodindikaatorite ühendamine
Kui andurid paigaldatakse suletud ruumi, on soovitav kasutada kaug-valgusdioodindikaatoreid, et väljastpoolt
ruumi märgata, kui andur on häireolekus. Selleks kasutatakse tavaliselt indikaatorit PA-25/9, mis ühendatakse
RL-väljundi ja ahela (+)liini vahele. Vt jooniseid 16 - 18. Mudel PA-25/24 nõuab täiendavat kaablisoont.

Ahel 24V Ahel

Paneel

andurite üksikasjalik ühendusskeem

KV-210
KV-210P

KV-210
KV-210P

Joon. 16 KILSEN 200 seeria

+

+

Remote LED
PA 25/24

Remote LED
PA 25/9

Paneel

andurite üksikasjalik ühendusskeem

Ahel 24V Ahel

Z 300

Joon.17 KILSEN 300 seeria

+0

+1
-1

Z 300

+0

+1
-1

-0

RL

+

+

Z 700

Remote LED
PA 25/9

Ahel 24V Ahel

Keskseade

1

1

3

3
4

4

Remote LED
PA 25/24

Liinilõpu
takisti

2

2

+

Liinilõpu
takisti

-0

RL

Remote LED Z 700
PA 25/24

Joon. 18 KILSEN 700 seeria
andurite üksikasjalik ühendusskeem

Liinilõpu
takisti

+

Remote LED
PA 25/9
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2.2.2.3. Käsiteadustite ühendamine
Üldiselt tuleb kõik käsiteadustid paigaldada seinale varuväljapääsuteede äärde nii, et neist ühegi juurde
pääsemiseks ei oleks vaja läbida rohkem kui 30 m. Soovitatakse paigaldada need maapinnast 1,2 - 1.5
kõrgusele (Eestis vastavalt normile mitte kõrgemale kui 1.5m). Käsiteadustid peavad olema selgelt nähtavad,
äratuntavad ja ligipääsetavad.

Saadavalolevad mudelid on:
Käsiteadusti PK-10
Klaaskattega käsiteadusti PK-10T
Lähtestatav käsiteadusti PK-20
MÄRKUS: Käsiteadustid PK-10 ja PK-10T vajavad 100 Ohm 2W takistit jadaühenduses normaalselt avatud
(NO) kontaktiga. See on juba olemas mudelil PK-20. Takisti aitab vältida lühise toimet, mis tekib teadusti
aktiveerimisel, ning võimaldab keskseadmel tuvastada häire lähtekohta, eristades seda anduri poolt antud
signaalist.
Üldiselt kui ahelaga on ühendatud pingevaba kontakt, on see “normaalselt avatud” tüüpi (NO) ning 100 Ohm
2W takisti on jadaühenduses. Sel viisil suudab keskseade teha vahet anduri häire ja käsiteadusti häire vahel.

Anduri
ahel

Anduri
ahel

Anduri
ahel

R

R= Ahela takistus
alarmiolekus
100 Ohm 2W

Manual call point
PK10 in stand-bye

R= Ahela takistus alarmiolekus
100 Ohm 2W

Joon. 19 Käsiteadusti PK10 ühendamine.

Joon. 20 Käsiteadusti PK20

Takistit R kasutatakse lühise vältimiseks ning häire
eristamiseks andurist

ühendamine.
Hõlmab 100 Ohm 2 W takistit

2.2.3. Class change sisendi ühendamine
See sisend võimaldab kellade aktiveerimist välimisest surunupust. Kui nende klemmide vahel tekib lühis,
rakenduvad alarmkellad seniks, kui lühis kõrvaldatakse. Surunupp ühendatakse kui normaalselt avatud (NO).
Seda sisendit saab
kasutada kahe
keskseadme
kokkuühendamiseks

Sisend “Class change”
Joon. 21

+-
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2.2.4. 24 V lisaväljundi ühendamine
See väljund võimaldab varustada vooluga ahelasse mittekuuluvaid lisaseadmeid. Väljund on kaitstud kaitsmega
ja maksimaalne lubatud vool on 250 mA. Seda väljundit ei soovitata kasutada seadmete puhul, mille
voolutarve ooterežiimil on märgatava tähtsusega.

+

+

+

C NO NC C NO NC +

+

+

Joon. 22

24V lisaväljund

2.2.5. Pingevabade releede väljundi ühendamine

Need on pingevabade releede väljundid, mida saab aktiveerida häire või rikke olukorras.
Märkus: Rikkeväljund on üldiselt tavaolekus pinge all.

+

+

C NO NC C NO NC +

+

+

Joon. 23

+

Pingevabade releede väljund

2.2.6. Lähtestatav 24 V väljund
See väljund võimaldab toitepinge katkestuse kaudu lähtestatavate seadmete ühendamist. Kui juhtpaneelil
vajutatakse RESET klahvi, siis lülitatakse väljundi 24 V pinge 3 sekundiks välja.

24V lähtestatav

+

+

+

C NO NC C NO NC +

+

+

Joon. 24

2.2.7. Summeri ja kellade ühendamine
NK700 seeria keskseadmetel on 2 kellaväljundit põhitrükkplaadil, mis on märgistatud kui SND1 ja SND2.
Kummagi väljundi juurest saab luua seiratava kellakontuuri maksimaalse voolutarbimisega 250 mA kellaahela
kohta.
HOIATUS
Nõutav on polariseeritud kellade kasutamine või täiendava dioodi paigaldamine, mis takistaks
nende aktiveerimist ooteolekus (ahelate kontrolliks kasutatakse vastandpolaarset pinget).
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TÄHTIS: Kasutage kellasid, mille voolutarbimine on kokku
alla 250 mA.
Kella väljundi aktiveerib 24 V pinge, kui ahela häire rakendub
anduri või käsiteadusti toimel. Kui kasutatakse mootoriga
kella, tuleb paralleelselt ühendada vastuvoolu diood, et vältida
induktiivvoolu mõju.
Joon. 25

Kellade väljund

MÄRKUS: KILSEN SK07 kellad ei vaja dioodi, kuna nad on
polariseeritud.

DIOOD
LIINILÕPU TAKISTI

Joon. 26 Polariseerimata kellade
ühendamine

LIINILÕPU TAKISTI

Joon. 27 Polariseeritud kellade
ühendamine

2.3. Konfiguratsiooni seaded
2.3.1. Kellade viite konfigureerimine
Keskseadme põhi-trükkplaadil on kellade viite programmeerimiseks (0 kuni 9 minutit) seadekruvi. See
võimaldab tekitada kellade rakendumise viite teatud ajaks pärast häire aktiveerimist.
Selle seadistuse kasutamisel ei rakendu kellad kohe, kui andurid või käsiteadustid rakendavad häiresignaali. Kui
see talitlusrežiim on aktiivne, süttib vastav valgusdiood juhtpaneelil.

Viite
programmeerimise
seadekruvi

Joon. 28 Viiterežiimi
konfigureerimiseks
vajaliku seadekruvi ja
mikrolüliti paiknemine
Mikrolüliti
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Viide võib mõjutada andurite või käsiteadustite poolt tekitatud häiret sõltuvalt mikrolüliti kangide asendist:
Kang 6 asendis ON
Kang 7 asendis ON

Viide ei mõjuta käsiteadusteid
Viide ei mõjuta andurite häireid

Joon. 29 Käsiteadusti viite konfigureerimine kangi 6 abil

Joon. 30 Andurite viite konfigureerimine
kangi 7 abil

MÄRKUS: Kui nii kang 6 kui 7 on asendis ON, ei ole viide aktiivne, st toime on sama, kui viia seadekruvi
asendisse null (0).

2.3.2. Kauglähtestusrežiimi konfigureerimine:
Kauglähtestuse režiim muudab “class change” sisendi tavalist funktsiooni järgmiselt: kui “class change” sisend
on aktiveeritud, aktiveeritakse lähtestamise käsk ning ajal kui “class change” sisend püsib aktiivsena,
aktiveerib see olek rikkerelee.
Selle režiimi programmeerimine toimub mikrolüliti kangi 4 abil. Asendis “ON” on kauglähtestuse režiim aktiivne.

Joon. 31 Kauglähtestuse
režiimi aktiveerimine kangi 4 abil

2.3.3. Aktiivse liinilõpu aktiveerimine:
Aktiivne liinilõpp võimaldab keskseadmel tuvastada viga, mis on põhjustatud mõne anduri eemaldamisest
installatsioonist. Seda viga näidatakse kui lühist, kuid ülejäänud andurid jätkavad toimimist. See talitlusrežiim ei
ühildu „passiivse“ liinilõpuga konventsionaalse ahela tavalise talitlusrežiimiga.
Lisaks keskseadme konfigureerimisele teatud viisil tuleb iga anduri alusele lisada Schottky diood (BAT43), mis
on ühendatud negatiivse kontaktiga ning ahela elektriliini viimasesse andurisse lisada aktiivne liinilõpu element
(saadaval meie tootekataloogis).
Keskseadme konfiguratsioon saavutatakse nii, et mikrolüliti kang 1 on asendis ON, aktiivne liinilõpp on aktiivne.

Joon. 32 Aktiivse liinilõpurežiimi
konfigureerimine kangi 1 abil

Aktiivne
liinilõpu
element

Tsoon

Schottky diood
BAT43

Joonis 33 Dioodi ja aktiivse liinilõpu
ühndamine paigaldises
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MÄRKUS: Aktiivse liinilõpu moodul on fakultatiivne ega kuulu tulekahju keskseadme komplekti.

2.4. Laiendusmooduli valikud
Saadaval on kaks erinevat laiendusmooduli versiooni: 24 V väljunditega moodul ja pingevabade releedega
moodul.
Mooduli montaažiks tuleb eemaldada esipaneel, mis on kinnitatud keskseadme metallkorpusele plastmassist
pukside kaudu.

Joon. 34 Lisamooduli paigaldamiseks tuleb eemaldada põhi-trükkplaat
Mooduli põhiparameetrid:
Keskseadmetele NK702 ja NK704 saab paigaldada ainult ühe laiendusmooduli, keskseadmetel NK708, NK712
ja NK716 on aga piisavalt ruumi kuni 4 moodulile.
Igal moodulil on 4 väljundit
Kellade viiterežiimi (0 kuni 9 minutit) saab programmeerida seadekruvi abil iga relee jaoks eraldi.
Mikrolüliti kaudu on võimalik määratleda erinevaid funktsioone. Neid funktsioone selgitatakse põhjalikult ühes
järgmistest peatükkidest.
Sisend- ja väljundklemmi abil saab moodulid ühendada omavahel ja keskseadme põhi-plaadiga.

1

1

2

3

4

Joon. 35 Põhimoodulite asukohad: 1 keskseadmetel NK702 ja NK704 ning
kuni 4 mudelitel NK708, NK712 ja NK716.

Konventsionaalse tulekahju keskseadme seeria NK 700 v 3 paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend

17

2.4.1. Pingevabade releedega laiendusmoodul.
Moodulil asub 4 releed, mis taluvad 230 V ja 2 A kommutatsiooni. See võimaldab määrata ühe pingevaba relee
iga tuvastusahela jaoks või programmeerida erinevate releede aktiveerimise sõltuvalt ühe või mitme erineva
ahela olekust (vt punkti 2.4.3).
C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC

Ühendusklemmid

Kaabli pistik

Kaabli pistik

Seadekruvid Relay 1 Relay 2 Relay 3 Relay 4
kellaväljundite
Konfigureerimise mikrolüliti
viiteaegade
seadmiseks (iga
väljundi jaoks
Joon. 36 Laiendusmooduli detailide paiknemine
eraldi)
2.4.2. 24 V väljunditega laiendusmoodul: kellade või seiratavate väljundite jaoks
24 V väljundiga põhimoodulil on 4 releed, mis annavad neli täiendavat 24 V väljundit. Neid väljundeid saab
konfigureerida kas kelladele voolu andma või 24 V seiratavate väljunditena, mida saab kasutada muude
seadmete jaoks.
Need moodulid peavad voolu saama lisaliinist või 24 V lisaväljundist peakilbil (voolutarbimine alla 250 mA). Igal
moodulil on 24 V sisendklemm vasakul üleval ja 24 V väljundklemm paremal üleval. Esimene neist annab voolu
moodulile ja teine on täiendavate moodulite ühendamiseks (üks moodul annab voolu järgmisele).
Kui moodul konfigureeritakse kellade väljundina, siis näitavad kelladele vastavad indikaatorid esipaneelil ka
nende ahelate lühise ja liinide katkestuse vigu. Samuti nagu kellade väljundid põhiplaadil, reageerivad need
väljundid nuppude “Kellad sisse” ja “Kellad vaikseks” vajutamisele.
Kui moodul konfigureeritakse 24 V seiratava väljundina, näidatakse lühise ja liinide katkestuse vigu
veaindikaatoril ning lähtestamine on võimalik ainult nupu “Reset” abil.
2.4.3. Laiendusmooduli mikrolüliti seadistused:
Igal moodulil on mikrolüliti, mille abil saab programmeerida erinevaid võimalikke suvandeid. Lüliti nr 8
võimaldab konfigureerida 24 V väljundiga mooduli “kella väljundi” moodulina või “seiratava väljundi” moodulina:
Kang 8 asendis ON
Kang 8 asendis OFF

kella väljundi moodul
24 V seiratava väljundi moodul

Pingevaba relee mooduli lüliti nr 8 ei avalda mingit mõju. Sellegipoolest soovitatakse seda hoida asendis OFF.
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Joon. 37 Lüliti nr 8 võimaldab
konfigureerida
24 V väljundiga põhimoodulit
Ülejäänud lülitid võimaldavad programmeerida põhimooduli releede erinevaid kombinatsioone keskseadme
sündmustega, kas üldiselt või ahelate kaupa:
Korrelatiivne omistamine: üks relee ahela kohta
2 või 4 relee omistamine ahela kohta
1 relee omistamine sõltuvalt teatud sündmuste kombinatsioonidest ahelates
Releede omistamine sõltuvalt keskseadme üldistest sündmustest
Järgnev on süsteemi võimaluste täpsem kirjeldus:
Ühe relee omistamine ahela kohta:
See võib toimuda kahel viisl:
1)
aadressi 00 konfigureerimisega mikrolülitis
2)
aadressi 01 konfigureerimisega moodulis 1 (nii et tsoon 1 on lingitud releega 1, tsoon 2 releega 2 jne),
aadressi 02 konfigureerimisega moodulis 2 (nii et tsoon 5 on lingitud releega 5, tsoon 6 releega 6 jne), ning
vastavalt aadressi 03 konfigureerimisega moodulis 3 ja aadressi 04 - moodulis 4.

TÄHTIS Käesoleva dokumendi lõpus olevas lisas antakse täpne kirjeldus mikrolülitite erinevatest
kombinatsioonidest, mida on vaja soovitud mooduli aadressi saamiseks.
Rohkem kui ühe relee omistamine ahelale:
Aadress
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Ahel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8

Releed
1&2
3&4
1&2
3&4
1&2
3&4
1&2
3&4
1&2
3&4
1&2
3&4
1&2
3&4
1&2
3&4
Kõik
Kõik
Kõik
Kõik
Kõik
Kõik
Kõik
Kõik

Ühe relee omistamine sõltuvalt erinevates ahelates toimuvatest sündmustest:
Iga ahela sündmusi saab kombineerida JA (AND) / NING (OR) -tüüpi loogiliste operatsioonide abil:
- Ahela 1 sündmus VÕI ahela 2 sündmus
kui kasvõi üks neist sündmustest on tõene, siis aktiveeritakse
määratud relee.
- Ahela 1 sündmus JA ahela 2 sündmus
Relee aktiveeritakse ainult juhul, kui mõlemad sündmused on
tõesed.
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Aadress

Ahel

Relee

32

1 või 2
3 või 4
5 või 6
7 või 8
9 või 10
11 või 12
13 või 14
15 või 16
1&2
3&4
5&6
7&8

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

9 & 10
11 & 12
13 & 14
15 & 16
1 or 2 or 3 or 4
5 or 6 or 7 or 8
9 or 10 or 11 or 12
13 or 14 or 15 or 16
1&2&3&4
5&6&7&8
9 & 10 & 11 & 12
13 & 14 & 15 & 16

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

33

34

35

36

37

Releede omistamine sõltuvalt üldistest sündmustest:
Aadress
40
41
42
43

Sündmus
Häire
Rike
Häire
Rike
Häire
Rike
?Teatatud
Reset

Relee
All
All
1&2
3&4
1
2
3
4

Järgmised aadressid võimaldavad laiendusmoodulit programmeerida automaatse kustutussüsteemi
funktsioonide jaoks. Sellegipoolest soovitatakse selliste toimingute tegemiseks kasutada spetsiaalseid
keskseadmete NK700 versioone (NK703, NK705).
Aadress
48
49
50
51

Ahel ja sündmus
1. & 2. ahela häire
3. & 4. ahela häire
5. & 6. ahela häire
7. & 8. ahela häire

Konventsionaalse tulekahju keskseadme seeria NK 700 v 3 paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend

Relee
Kõik
Kõik
Kõik
Kõik

20

3. Süsteemi käivitamine
3.1. Süsteemi kontrollimine
HOIATUS:
Enne keskseadme ühendamist vooluvõrku kontrollige järgmist:
Kas keskseade on õigesti paigaldatud (vt punkti 2.1.4)
Ega ühegi ahela liinidel ei ole lühist ega katkestust.
Liinilõpu takisti olemasolu (vt punkti 2.2.2)
Kui on paigaldatud käsiteadustid, peab neil olema 100 Ohm 2W takisti jadaühenduses (vt punkti 2.2.1.3)
Peakilbi ja mitmesuguste fakultatiivsete lisamoodulite (kui neid on) ühendus: class change, pingevabade
releede väljundid, 24 V lisaväljund (vt punkti 2.2.2)
Kas kellaliinid on õigesti ühendatud nii nende polaarsuse mõttes kui ka vastavate 4K7 Ohm liinilõpu takistitega.
Programmeerige kellade viide, nagu projektis otsustatud (vt punkti 2.2.6)
Programmeeritud spetsiaalsete talitlusrežiimide konfiguratsioon. Kui ühtki erirežiimi ei soovita, viige kõik
mikrolüliti kangid asendisse OFF.
Kas põhitoide on 230 V või 110 V - kasutage testrit. Kasutage vastavat peakaitset. Kontrollige ka, kas akude
pinge on üle 24 V.

3.2. Süsteemi sisselülitamine
PIDAGE MEELES: Põhitoite sisend peab olema kaitstud magnetotermilise lülitiga.
Kui kõik ühendused ja paigaldus on kontrollitud, võib keskseadmesse voolu sisse lülitada järgmises järjestuses:
1. Ühendage põhitoiteallikas (vt punkti 2.2.1)
2. Ühendage akud (vt punkti 2.2.1)
Selles situatsioonis peavad kõik indikaatorid peale rohelise vooluindikaatori olema kustunud. Kui on
programmeeritud kella viide, põleb ka viiterežiimi indikaator.
Kui olukord erineb ülalkirjeldatust, otsige probleemi põhjust paigaldusest ja parandage rike enne jätkamist. Abi
leiate peatükist 6 „Rikete kõrvaldamine“.

3.3. Talitlustest
Ahela testimiseks tehakse rikkesimulatsioone, tekitades lühiseid ning avades ahelate liine (vastavalt selleks, et
kontrollida lühise- ja katkestuse vigu).
Ahela häiresimulatsiooniks asetage 100 Ohm 2 W takisti ahelaga paralleelselt või aktiveerige käsiteadusti või
andur.
Kontrollige, kas rikke tekitamisel aktiveeritakse rikkerelee.
Kontrollige, kas häire tekitamisel rakendub häire relee kohe ja kas pärast programmeeritud viidet rakenduvad
ka häirekellad.
Kui kasutatakse “Class Change” sisendit, rakendab selle aktiveerimine samuti kellad.
Märkus: TOITE VEATEADE VÕIB OLLA MÕNEMINUTISE VIIVITUSEGA.
Kui keskseade on kontrollitud, on soovitav kontrollida installatsiooniga ühendatud andurite
talitlust.
Paigaldaja peaks viima kõik andurid häirerežiimile ja veenduma, et süsteem tagab kõik
eeldatavad toimingud ja näidud.
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4. Kasutamise juhend.
Seadme kasutamiseks toome allpool ära kõigi seadme esipaneelil olevate valgusdioodindikaatorite ja
juhtnuppude loetelu. Kirjeldatakse ka, mida teha häire või keskuse vea korral..

4.1. Juhtpaneeli kirjeldus
4.1.1. Valgusdioodindikaatorid:

Joon. 38 NK716 esipaneel

Joon. 39 NK704 Esipaneel

1. HÄIRE:
Kui põleb punane valgusdiood, tähendab see, et
ahel on häireolekus. Kui valgusdiood vilgub, on
häire aktiveerinud andur. Kui indikaator põleb
pidevalt, on häire aktiveerinud käsiteadusti.
2. AHELA VIGA / AHEL ISOLEERITUD / TEST:
Neid võimalusi näitab kollane valgusdiood, mida on
iga ahela kohta üks. Kui valgusdiood vilgub, on
tegemist ahela veaga. Kui valgusdiood põleb
pidevalt, on ahel isoleeritud või testirežiimil.
3. TOIDE:
Põlev roheline indikaator näitab, et süsteem saab
korralikult toidet kas põhivooluallikast või akudelt.
4. HÄIRE :
Punane valgusdiood. Kui see põleb, on mõni ahelatest häireolekus. Valgusdiood vilgub, kui häire tuleb
anduri signaalist, põleb aga püsivalt, kui häire on
aktiveerinud käsiteadusti.
5. VIGA:
See kollane valgusdiood vilgub rikke korral.
6. ISOLEERITUD :
See tähendab, et ahel või kell on isoleeritud.
7. KELLA VIIDE AKTIIVNE:
Indikaator näitab, et on programmeeritud kella viide.
8. ISDOLEERITUD / KELLA VIGA :
Kui see kollane valgusdiood vilgub, on viga ühes
kellaväljundis, kui see põleb pidevalt, on kell lahti
ühendatud.
9. KESKUSE VIGA :
Näitab keskseadme riket
10. TOITE VIGA :
Viitab elektritoite veale, mis johtub kas vooluvõrgust, akudest, kaitsmetest või nende kombinatsioonist.
11. RIKE:
See annab märku, et keskseade on kaotanud
põhitoite või et akude pinge on alla lubatud
miinimumi (22 V).
12. SUMMER VÄLJA:
Kui see valgusdiood põleb, tähendab see keskseadme summer on väljalülitatud nupu “SUMMER
VÄLJA” abil.
13. KELLAD SISSE:
See näitab, et kellad on aktiveeritud. Kui valgusdiood vilgub, on viiteaeg pooleli ja kellad
aktiveeritakse kohe pärast viiteaja lõppu.
14. KELLAD VÄLJA:
See näitab, et kellade väljalülimiseks on vajutatud
nupule SILENCE ALARM.
15. TEST :
Näitab et mõni ahelatest on testirežiimil.
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4.1.2. Akustilised indikaatorid:
Häireindikaator: Sisemise summeri pidev heli
Rikkeindikaator: Sisemise summeri katkendlik heli

4.1.3. Juhtpaneeli nupud:
A. Ahelanupud (Z1,Z2…):
Isoleerivad ja taastavad ühe ahela. Kui ahel on isoleeritud, põleb valgusdiood.
B. SUMMER VÄLJA:
Võimaldab lülitada välja sisemise summeri, lülitades sisse valgusdioodi.
C. RESET:
Lähtestab süsteemi. Rike või häire, mis ei ole kõrvaldatud, tõstetakse uuesti esile.
D. KELLAD SISSE: Kellade sisselülitamise nupp :
Kui seda nuppu vajutada ja hoida all mõne sekundi jooksul, aktiveeritakse kellade väljundid. Kui on
programmeeritud viide, saab selle keelata, kui vajutada sellele nupule tasandilt 1.
E. KELLAD VÄLJA:
Alarmi ajal sellele nupule vajutamine deaktiveerib kellade väljundid ja lülitab sisse vastava valgusdioodi. Kellade
isoleerimiseks vajutage ja hoike seda nuppu all 3 sekundit (kellad ei tohi olla nupu vajutuse ajal aktiviseeritud)
Kellade deisoleerimiseks vajutage uuesti mõni sekund sellele nupule.
F. TEST:
Kui seda nuppu mõne sekundi jooksul all hoida, tehakse akustiliste ja valgusindikaatorite test. Kui seda nuppu
vajutada koos ahelanupuga (Z1, Z2, ..), viiakse vastav ahel testirežiimile ja lülitatakse sisse vastav
valgusdiood.
G. Lukklüliti ON/OFF:
Ühendab ja lahutab sõrmistiku. Kui see on asendis OFF, ei toimi ükski nupp.

4.1.4. Talitlusrežiimid
Ooteolek
Kui keskseade on ooterežiimil, põleb roheline toite indikaator ja kõik muud valgus- ja akustilised indikaatorid on
välja lülitatud.
Häire
Kui keskseade tajub häiresituatsiooni kas anduri või käsiteadusti kaudu, näidatakse seda järgmiselt:
“Häire” - üldteate indikaator vilgub, kui häire aktiveeriti anduri poolt, ja põleb pidevalt, kui häire tuli
käsiteadustist.
“Ahela häire”, vastava ahela valgusdioodindikaator vilgub, kui häire aktiveeriti anduri poolt, ja põleb pidevalt, kui
häire tuli käsiteadustist.
Sisemise summeri pidev heli.
Aktiveeritakse (pingevabad) häirereleed ja kellad (viitega, kui see oli programmeeritud).
Võimalused keskseadme kasutamiseks häireolekus
Kui keskseade on häireolekus, saab teha järgmisi operatsioone:
Lülitada välja sisemine summer, vajutades nupule SUMMER VÄLJA.
Lülitada välja kellad nupu KELLAD VÄLJA abil. Et need uuesti sisse lülitada, vajutage nupule KELLAD SISSE.
Kui oli programmeeritud viide, saab kellad ilma viiteajata sisse lülitada tasandilt 1, selleks hoidke nuppu
KELLAD SISSE all 4 sekundi jooksul.

Lähtestage süsteem nupuga RESET. Süsteemi ei ole soovitav lähtestada, enne kui olete välja selgitanud ja
kõrvaldanud häire põhjuse.
Märkus: Igal juhul peab juhtpaneeli võtmega opereeritav lukk-lüliti olema asendis ON.
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Rike
Kui keskseade tajub riket, näidatakse selle tüüp ja asukoht:
valgusdioodindikaatoritega: rike (vilkuv), ahela rike (vilkuv), voolukatkestus (pidev) või kellade
rike (vilkuv);
akustilise indikaatoriga - sisemise summeri katkendliku heliga;
rikkerelee väljundi aktiveerimisega (pingevaba)
Võimalused keskseadme kasutamiseks rikkeolekus
sisemise summeri väljalülitamine nupu SUMMER VÄLJA abil
süsteemi lähtestamine nupu RESET abil
Rikete võimalikud põhjused
Ahela rikked on tavaliselt põhjustatud katkestatud liinidest või lühistatest või sellest, et liinilõpu takisti ei olnud
õigesti asetatud (4K7).
Voolukatkestuse peamisteks põhjusteks on põhitoitepinge puudumine, paigaldamata või väga madala pingega
akud või defektsed / katkised kaitsmed kas võrgutoite sisendis või akusisendis.
Kella rikked on tavaliselt põhjustatud kaitsmete purunemisest, lühistest või katkestatud liinidest. Selle rikke
põhjuseks võib olla ka kella liinist puuduv liinilõpu takisti.

Isoleerimised
Keskseade võimaldab iga ahela isoleerimist ja taastamist teistest sõltumatult. Selleks vajutada vastava ahela
nupule. Kui ahel on isoleeritud, ei teatata ühestki selles toimuvast juhtumist või sündmusest keskseadmele,
niisiis on oluline selle funktsiooni kasutamist piirata. Seda situatsiooni näidatakse järgmiselt:
Üldise isoleerimise (katkendlik) või ahela isoleerimise (püsivalt põlev) valgusdioodindikaator.
Akustiline indikaator sisemise summeri näol, mis tekitab katkendlikku heli.
Keskseadme kasutamise suvandid ahela isoleerimise korral
Sisemise summeri väljalülitamine nupu MUTE abil.
Süsteemi taaskäivitamine nupu RESET abil.
Ahela testi olek
Keskseade võimaldab testida igat ahelat eraldi. Sellele režiimile minekuks hoitakse testinuppu all, vajutades
samal ajal ahela nupule. Kui ahel on testirežiimil, aktiveerib keskseade vastavad operatsioonid 3 sekundiks ja
seejärel lähtestab süsteemi automaatselt, kontrollimaks andurit, ilma et teil oleks vaja keskseadme juurde
minna. Seda olekut näidatakse esipaneelil järgmiselt:
Valgusindikaatorid: testi korral põleb valgusdiood püsivalt, samuti ka ahela valgusdiood, kui
testitakse ainult ühte ahelat.
Akustilist signaali ei ole.
MÄRKUS: Kui keegi soovib aktiveerida kellasid testirežiimi ajal, puudub nendel programmeeritud viide.
“Rivist väljas”
Keskseade läheb mittetoimimisrežiimile ainult siis, kui peavooluallikas puudub ja akude pinge on alla 22 V.
Sellel režiimil puudub häire ja rikkehoiatus.
Valgusdioodindikaatorid: rike (vilkuv) ja ei toimi (püsiv).
Akustiliste indikaatorite katkendlik heli
Väljundite aktiveerimine: rikkerelee (pingevaba) aktiveerimine.

MÄRKUS : Kui põhivooluallikas taastatakse, läheb keskseade oma endisesse olekusse tagasi. Kui põhitoite
katkestus kestab pikemat aega, siis tühjenevad akud alla 19 voldi ja keskseade lakkab täielikult töötamast .
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Keskseadme kasutamise võimalused “Rivist välja” olekus
Sisemise summeri väljalülitamine nupu MUTE abil.

MÄRKUS: Kui keskseade läheb sellele režiimile, soovitatakse akude riknemise vältimiseks need kuni
põhivooluallika taastamiseni lahti ühendada.

4.2. Mida teha häire või rikke korral
Konventsionaalne süsteem NK 700 on loodud kiireks ja tõhusaks reageerimiseks häire korral. Sel eesmärgil
kontrollib keskseade pidevalt kõiki temaga ühendatud seadmeid, veendumaks et paigaldus on korrektne ja
andes vajadusel signaale, et hoiatada kasutajaid sündmuste või juhtumite korral.
Õigeks reageerimiseks tuleb teada kõigi juhtpaneeli indikaatorite tähendust.
TÄHTIS: Soovitame järgnev tähelepanelikult läbi lugeda. See võib osutuda äärmiselt kasulikuks häire- või
rikkesituatsioonis, millal see ka ei juhtuks.
1. SÄILITAGE RAHU
Häiresituatsioonis aktiveerib keskseade kellad, et hoiatada kasutajaid. Sellisel juhul on väga oluline, vaatamata
akustilisele signaalile, säilitada rahu, et suuta õigeid otsuseid vastu võtta.
2. JUURDEPÄÄS SÕRMISTIKULE
Pidage meeles, et keskseadme sõrmistiku kasutamiseks tuleb võti viia asendisse ON.
3. KELLAD VÄLJA
Kasutaja võib sisemise summeri väljalülitamiseks vajutada nupule SUMMER VÄLJA. See loob mõtlemiseks
paremad tingimused.
Märkus: Kellade väljalülitamiseks võib vajutada ka nupule KELLAD VÄLJA.
4. TEHKE KINDLAKS HÄIRE PÕHJUS
Juhtpaneelil paiknevad indikaatorid aitavad kindlaks teha, milline häiresignaal või rike on viinud süsteemi antud
situatsiooni.
5. TEGUTSEGE
Kui põhjus on kindlaks tehtud, on õige aeg asuda tegutsema vastavalt varuplaanile, milline peaks olema
määratletud iga koha jaoks.
6. SÜSTEEMI RESET
Kui probleem on kõrvaldatud, saab süsteemi lähtestada, et süsteem jälle tööle panna ja olla kaitstud
keskkonnas.
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5. Hooldus
Rakendada tuleb standarids EN54-14-s toodud hooldusmeetmeid.
Kasutaja poolt teostatav hooldus:
Igapäevane :
1.
2.

Juhtpaneeli indikaatorid peavad näitama normaalset talitlust. Kõik rikked tuleb märkida päevikusse ja
kutsuda kohale hooldusfirma.
Kontrollida, kas kõik varem registreeritud rikked on kõrvaldatud.

Igakuine:
Miinimumhooldusena tuleb aktiveerida mõni käsiteadusti või andur, et testida keskseadet ja sellega
ühendatud häireseadmeid. Soovitatakse testida iga kuu erinevat tsooni.
Võimalikud rikked tuleb märkida päevikusse ja võtta võimalikult ruttu tarvitusele meetmed nende
kõrvaldamiseks.
Puhastamine: Keskseadet tuleb puhastada niiske lapiga. Ärge kasutage vedelaid lahusteid.

Paigaldaja või hooldusfirma poolt teostatav hooldus:
Kord kvartalis:
Vaadata läbi logiraamatu sissekanded ja keskseadme arhiiv ning rakendada vajalikud vastavad
meetmed.
Kontrollida kõiki akuühendusi ja pinget.
Kontrollida igas ahelas häireid, rikkeid ning juht- ja signalisatsiooniseadmete täiendavaid funktsioone.
Juht- ja signalisatsiooniseadmete visuaalne kontroll, et avastada võimalikku niiskuse suurenemist või
mistahes tüüpi halvenemist.
Kontrollida, kas pole esinenud struktuurimuudatusi, mis võiksid mõjutada andurite, käsiteadustite või
kellade talitlust. Kui on, teha visuaalne kontroll.
Igasuguste defektide kohta tuleb teha märge logiraamatusse ja võtta võimalikult ruttu tarvitusele
vastavad meetmed.
Kord aastas:
Panna keskseade “testrežiimi” ning kontrollida süsteemi konfiguratsiooni, samuti kontrollida (vastavalt
valmistajatehase soovitustele) kas kõik andurid ja käsiteadustid toimivad ja on programmeeritud
vastavalt projekti konfiguratsioonile.
Kontrollida visuaalseid kõiki seadmeühendusi ja veenduda, et need on kindlalt kinnitatud, et neid ei ole
rikutud ja et need on nõuetekohaselt kaitstud.
Kontrollida ja testida kõiki akusid.
Igasuguste defektide kohta tuleb teha märge päevikusse ja võtta võimalikult ruttu tarvitusele vastavad
meetmed.
Akud: Isegi kui akud on heas töökorras, on soovitav need iga 4 aasta tagant välja vahetada.
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6. Rikete kõrvaldamine
RIKE

PÕHJUS

TEGEVUS

Seadmel puudub toide

Kontrollige põhitoidet ( 230 V)
Kontrollige põhitoite kaitset
Kontrollige akusid
Kontrollige aku kaitset

Keskseadme rikke- ja toitevea
indikaatorid põlevad ning summer
annab katkendlikku heli

Seade ei saa võrgutoidet ja töötab
akudelt.

Kontrollige põhitoidet (230 V)
Kontrollige põhitoiteallika kaitset
Kontrollige trafot
Kontrollige akuühendusi
Kontrollige aku kaitsmeid
Kontrollige akude pinget (peab olema üle 22 V)
Kontrollige, kas akulaadija pinge on 27,6 V

Keskuse vea indikaator põleb ja
summer annab pidevat helisignaali

Keskseadme rike

Käivitage süsteem uuesti, ühendades lahti akud ja
toitepinge. Mõne sekundi pärast taastage toide.
Kui rike ei kao, võtke ühendust tarnijaga

Keskseadme rikke- ja lahutusindikaatorid põlevad ning summer
annab katkendlikku helisignaali

Süsteem ei saa võrgutoidet ja
akude pinge on alla 22 V(
minimaalne tööpinge)

Lahutage akud ja võrguvooluallikas seniks, kui
võrgupinge on taastunud või laetud akud käepärast

Keskseadme rikke ja ahela vea
indikaatorid põlevad (vilguvad) ning
summer annab katkendlikku
helisignaali

Näidatud ahelas on rike

Kontrollige, kas liinilõpu takisti (4K7) on olemas
Kontrollige, ega pole otseteid või avatud liine
Kontrollige, ega mõni andur ei ole valesti ühendatud
Kontrollige, ega ükski käsiteadusti ei ole aktiveeritud
ilma takistita

Keskseadme isoleerimise ja ahela
isoleerimise indikaatorid põlevad
ning summer annab katkendlikku
helisignaali

Keskseadme vastav ahel on
isoleeritud

Ühendamiseks pöörake võti asendisse ON ja
vajutage vastava ahela nuppu.

Keskseade ei reageeri sõrmistikule

Sõrmistik on lukustatud

Sõrmistiku ühendamiseks pöörake võti asendisse ON

Keskseadme talitlusindikaator ei
põle
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7. Tehnilised andmed
Mehaanilised:
NK702 & NK704 korpus:
Nk708/NK712/NK716 korpus:

Keskkond:
Suhteline niiskus:
Kaitseaste:
Tüübitingimused:

297 x 307 x 105 mm (laius x kõrgus x sügavus)
3,6 kg ilma akudeta; 5,6 kg koos 2,3 A/h akudega
420 x 335 x 110 mm (laius x kõrgus x sügavus). 6,2 kg ilma akudeta;
11,2 kg koos 7 A/h akudega

-5°C kuni +40°C.
maksimaalselt 95% ilma kondensatsioonita
IP30
3K5 CEI 721-3-3:1978 järgi

Ahela väljund:
NK702:
2 ahelat.
NK704:
4 ahelat.
NK708:
8 ahelat.
NK712:
12 ahelat.
NK716:
16 ahelat.
Andureid maksimaalselt ahela kohta:
Ahela väljundpinge:
Ahela maksimaalne voolutugevus :
Ahela liini maksim. pikkus:
Ahela liini maksimaalne takistus:
Ahela liini maksim. mahtuvus:
Soovitatud kaabel:
Häirealtis keskkonnas:

20
nimipinge 24 V
maksimaalne 28 V minimaalne 22 V
94 mA.
2 Km
44 Ohm
500 nF
1.5
mm² 2 soonega kiudkaabel (KAL21)
keerutatud
juhtmepaariga ja varjestatud kaabel (KAL21B)

Kella väljund:
Väljundite arv trükkplaadil:
Liinilõpu takisti:
Maksimaalne voolutugevus:
Maksimaalne pinge:
Normaalolekus :
Aktiveerituna:
Soovitatud kaabel:

–5 V kuni –9 V
18 V kuni 28 V (nominaal 24 V)
1.5 mm² 2 soonega kiudkaabel (KAL21)

Häirerelee väljund:
Pingevabad releed:
Maksimaalne kommutatsioonivool:

1 relee (C/NO/NC kontakti tüüpi)
1 A, 30 V alalisv.

Rikkerelee väljund:
Pingevabad releed:
Maksimaalne kommutatsioonivool:
Töötingimused:

1 relee (C/NO/NC kontakti tüüpi)
1 A, 30 V alalisv.
Normaalselt rakendatud

24 V lisaväljund:
Väljundpinge:
Maksimaalne vool:
Soovitatud kaabel:

18 V kuni 28 V (nominaal 24 V)
250 mA
1.5 mm² 2 soonega kiudkaabel (KAL21)

Toide:
Võrgupinge:
Toitesisend:

230 V vahelduvv. 50Hz Pinge tolerants:
24 V vahelduvvool

Kaitsmed:
Võrgukaitse
Kella kaitse 1:
Kella kaitse 2:
24 V lisakaitse:
24 V Reset kaitse:
Aku kaitse:

2
4K7 1/4W
à 250 mA

+ 10% - 15%

230 V: 0.5 A (5SF )
0.3 A 20 mm HCR (T )
0.3 A 20 mm HRC (T )
0.3 A 20 mm HCR (T )
0.1 A 20 mm HRC (T )
NK702/NK704
2 A 20 mm HCR (T ).
NK708/NK716
5 A 20 mm HCR (T )
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Vool ooteolekus:

NK702/NK704
75 mA
NK708/NK712/NK716
137 mA
24 V lisaväljund maksim. 300 mA.
24 V Reset väljund maksim. 100 mA

Vool häireolekus:

NK702/NK704
162 mA
NK708/NK712/NK716
247 mA
24 V lisaväljund maksim. 300 mA.
24 V Reset väljund maksim. 100 mA
Kella väljund maksim. 600 mA

Akulaadija:
Väljundpinge:
Kompensatsioon:

27,6 V nominaalne 20°C juures
-3 mV/ºC

Laadimisvool NK702/NK704:
125 mA
Laadimisvool NK708/NK712/NK716: 350 mA
Akud:
Akud NK702/NK704:
Akud NK708/NK712/NK716:

2 akut à 12 V 2,3 A/h (pliiaku)
2 akut à 12 V 7 A/h (pliiaku)
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Lisa: Aadresside konfigureerimine põhimooduli jaoks
ON

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

01
ON

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

02
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

13
ON

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

14
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

19

1 2 3 4 5 6 7 8

25
ON

ON

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

32
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

37

ON

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

43

49
ON

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

50
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

55

ON

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

61

67
ON

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

68
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

73

69
ON

1 2 3 4 5 6 7 8
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