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Asennusohje, laiterasia savutoimintoa varten TBLZ-1-48-1
GOLD/COMPACT
1. Yleistä
Laiterasia savutoiminnolle koostuu ohjausyksiköstä , joka
on asennettu läpinäkyvällä kannella varustettuun rasiaan.
Laiterasiassa on tarvittavat liittimet ulkoista liitäntää varten.
Laiterasia on varustettu irrotettavilla läpivienneillä.

2. Käyttöalue
Laiterasiaa käytetään yhdessä savutunnistimien TBLZ-249-a kanssa. Vikailmaisun yhteydessä yksikössä on toiminnot peltien ohjausta, koneiden pysäytystä sekä hälytystä
varten. Kytkettyjen peltitoimilaitteiden pitää toimia 230 V
syötöllä.

3. Toiminta savuohjausyksikkö
Ohjausyksikkö on suunniteltu täyttämään luotettavalle
palosuojaukselle asetettavat vaatimukset yhdessä savutunnistimiemme kanssa. Ohjausyksikössä on relekoskettimet
peltien ja puhaltimien ohjaukseen. Savuhälytyksen lisäksi
ohjausyksikössä on huoltohälytys- ja vikahälytysreleillä.
Savuhälytyksen yhteydessä syttyy punainen merkkivalo ja
hälytysreleet päästävät.
Savutunnistimen huoltohälytyksen yhteydessä huoltohälytyksen merkkivalo vilkkuu nopeasti yhden minuutin ajan.
Sen jälkeen huoltohälytysrele vetää ja merkkivalo palaa
jatkuvasti. Jos tunnistimen huoltohälytys uusiutuu, rele
päästää ja merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti: hälytysmuisti.
Oikosulku ja katkos aiheuttavat relevian ja hälytysreleet
aktivoidaan samalla kun kyseinen merkkivalo aktivoidaan
(katkos, noin 10 sekunnin viive). Jos oikosulku tai katkos
uusiutuu, releet päästävät ja kyseinen merkkivalo alkaa
vilkkua hitaasti: hälytysmuisti.
Releiden palautus: pidä nollauspainike painettuna 5 sekunnin ajan.

4. Asennus
Laiterasia asennetaan seinään, koneeseen tai vastaavaan
neljällä ruuvilla.

5. Tekniset tiedot
Syöttöjännite

230 VAC, 50-60 Hz

Tehonkulutus
(ohjausyksikkö)

1,8 VA

Kotelointiluokka

IP 65

Ympäristön lämpötila

0 -50°C

Mitat (LxKxS)

175 x 125 x 100 mm

Paino

740 g

Pidätämme oikeuden muuttaa erittelyjä ilman eri ilmoitusta.
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6. Sähkökytkentä
Sähkökytkennän saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja
voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Savutoiminto

Savutunnistinkeskus

GOLD RX/PX/CX/SD

Liitin

Ohjausyksikön liitin
25
26

Ulkoinen palohälytys

54

Ulk. hälytys 2

52

55

53

GOLD LP/COMPACT
Sähkörasian liitin
201
202

Ohjausyksikön liitin
*
**

5

Kytkentärasia

6
7
8

* Valitaan ulkoiseksi palohälytykseksi käsipäätteessä.
** Valitaan ulkoiseksi hälytykseksi käsipäätteessä.

2,2

Toiminta:
Kun kanavan savutunnistin B7
hälyttää, hälytys välitetään GOLD/
COMPACT-koneen ulkoiseen palohälytykseen. Peltitoimilaitetta MG7
ohjataan ohjausyksiköllä B6.
Savutunnistimen likaantuessa annetaan huoltohälytys ohjausyksikössä
B6 ja välitetään GOLD/COMPACTkoneeseen ulkoisen hälytyksen 2
kautta.
Hälytys palautetaan ohjausyksiköllä
B6 tai käsipäätteellä P1.
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MG7:

MG7:

B7:

Peltitoimi- Peltitoimilaite
laite

Savutunnistin

Jos järjestelmässä on useampia
savupeltien toimilaitteita, ne kytketään rinnan kytkentärasiassa.

B7:
Savutunnistin

Käytettäessä useampia savutunnistimia ne kytketään sarjaan
(päätevastus asennetaan vain
viimeiseen savutunnistimeen).

Pidätämme oikeuden muuttaa erittelyjä ilman eri ilmoitusta.

