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PAVIRO Router

Ohutus
Oht!
Suur risk: see sümbol viitab ähvardavale ohtlikule olukorrale, näiteks ohtlikule pingele tootes.
Kui seda ei väldita, põhjustab see elektrilöögi, raske kehavigastuse või surma.
Hoiatus!

!

Keskmine risk: viitab potentsiaalselt ohtlikule olukorrale.
Kui seda ei väldita, võib see põhjustada kerge või mõõduka kehavigastuse.
Ettevaatust!

!

Väike risk: viitab potentsiaalselt ohtlikule olukorrale.
Kui seda ei väldita, võib see kahjustada teie vara või seadet.
1.

Lugege neid juhiseid. – Kõiki ohutus- ja tööalaseid juhiseid tuleks enne seadme või
süsteemi kasutamist lugeda.

2.

Hoidke need juhised alles. – Olulised ohutusjuhised ja kasutusjuhend tuleb alles hoida.

3.

Pange tähele kõiki hoiatusi. – Kõiki hoiatusi seadmel ja kasutusjuhendis tuleb järgida.

4.

Järgige kõiki juhiseid. – Kõiki paigaldus- või kasutusjuhiseid tuleb järgida.

5.

Ärge kasutage seadet vee läheduses. – Ärge kasutage seadet vee lähedal või niiskes
keskkonnas – näiteks vanni, kraanikausi või pesuvanni läheduses, märjas keldris, basseini
läheduses, katteta välitingimustes või märjaks alaks liigitatud piirkonnas.

6.

Puhastage ainult kuiva lapiga. – Eemaldage seade enne puhastamist seinakontaktist.

7.

Ärge katke õhuavasid kinni. Paigaldage tootja juhiseid järgides. – Kui korpuses on avad,

Ärge kasutage vedelaid või aerosool-puhastusvahendeid.
on need mõeldud ventilatsiooni jaoks ja töökindluse tagamiseks ning seadme
ülekuumenemise eest kaitsmiseks. Neid avasid ei tohi kinni katta. Seda seadet ei tohi
mööblisse integreerida, kui pole tagatud piisavat ventilatsiooni või järgitud tootja juhiseid.
8.

Ärge paigaldage seadet soojusallikate (nt radiaatorite, kütteseadmete, pliitide või
muude soojust tekitavate seadmete (sh võimendite) lähedusse ega otsesesse
päikesevalgusse.

9.

Seadme peale ei tohi asetada ühtegi lahtise tule allikat (nt põlevaid küünlaid).

10. Ärge vältige polariseeritud või maandusega pistiku ohutuseesmärki. – Polariseeritud
pistikul on kaks haru, millest üks on teisest laiem. Maandusega pistikul on kaks haru ja
kolmas maandusharu. Laiem haru või kolmas haru on mõeldud ohutuse tagamiseks. Kui
olemasolev pistik ei mahu teie pistikupessa, küsige elektrikult nõu vananenud pistikupesa
asendamise kohta.
11. Kaitske toitejuhet pealeastumise ja muljumise eest, eriti pistiku ja pesa juures ning
kohas, kus see seadmest väljub.
12. Kasutage ainult tootja määratud lisaseadmeid/tarvikuid. – Seadme paigaldamisel tuleb
jälgida tootja juhiseid ja kasutada tootja soovitatud paigaldustarvikuid.
13. Kasutage ainult tootja määratud või seadmega koos müüdavat käru, alust, statiivi,
kronsteini või lauda. – Kui kasutate käru, olge käru ja seadme liigutamisel ettevaatlik, et
vältida ümberkukkumisest tekkida võivaid vigastusi. Kiired peatumised, liigse jõu
kasutamine ja konarlikud pinnad võivad põhjustada seadme ja käru ümbermineku.
14. Äikese ajal või kui seadet pikka aega ei kasutata, eemaldage see vooluvõrgust. – See ei
kehti, kui on vaja säilitada erifunktsioone, nt evakuatsioonisüsteeme.
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15. Hooldustööde tegemiseks pöörduge ainult vastava väljaõppe saanud hoolduspersonali
poole. – Hooldus on vajalik siis, kui seade on viga saanud, näiteks kui toitejuhe või pistik
on kahjustatud, kui seadmesse on sattunud vedelikku või sinna on kukkunud mingeid
esemeid, kui seade on jäänud vihma või niiskuse kätte, ei tööta normaalselt või on maha
kukkunud.
16. Seade ei tohi kokku puutuda veetilkade või -pritsmetega ning seadme peale ei tohi
asetada veega täidetud esemeid, nt vaase.
17. Akusid (akut ega paigaldatud patareisid) ei tohi asetada liigse kuumuse kätte, nt
päikese kätte, tulle vms.
Ettevaatust!

!

Kui aku valesti asendada, tekib plahvatusoht. Asendage ainult sama või samaväärset tüüpi
akuga. Visake kasutatud akud ära, järgides keskkonnaseaduseid ja -protseduure.
18. Ainult professionaalne paigaldus – ärge kasutage seda seadet koduses majapidamises.
19. Kondensatsioon – kondensatsiooni vältimiseks oodake mõni tund enne seadme
sisselülitamist, kui viite selle külmast sooja ruumi.
20. Kuulmiskahjustus – kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kuulake heliväljundiga seadmest
pika aja jooksul liiga valju heli.
21. Varuosad – kui on vaja varuosi, siis veenduge, et hooldustehnik on kasutanud tootja
määratud varuosi või selliseid varuosi, mille omadused on samad mis algsel osal.
Lubamatud asendused võivad põhjustada tulekahju, elektrilöögi või muid ohte.
22. Ohutuse kontrollimine – seadme hooldus- või remonditööde lõpetamisel paluge
hooldustehnikul ohutust kontrollida, et veenduda, et seade on töökorras.
Oht!
Ülekoormus – ärge koormake väljalaskeavasid ja pikendusjuhtmeid üle, sest see võib
põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
23. Toiteallikad – seda seadet tohib kasutada ainult sildil näidatud toiteallika tüübiga. Kui te
ei ole kindel, millist tüüpi toiteallikat kavatsete kasutada, pöörduge seadme müüja või
kohaliku energiaettevõtte poole. Akutoitel või muude toiteallikatega töötamiseks mõeldud
seadmete puhul vt kasutusjuhendit.
24. Elektriliinid – välisüsteem ei tohi paikneda õhuelektriliinide või muude elektrivalguse või
vooluahelate läheduses ega kohtades, kus see võib elektriliinidesse või vooluahelatesse
kukkuda. Välitingimustesse paigaldamisel tuleb olla väga ettevaatlik, et vältida
kokkupuudet elektriliinide või vooluahelatega, sest kokkupuude nendega võib olla
eluohtlik. Ainult USA mudelite puhul – vt Riikliku Elektrikoodeksi punkti 820 CATVsüsteemide paigaldamise kohta.
Oht!
Esemete ja vedeliku sisenemine – ärge kunagi lükake sellesse seadmesse avade kaudu ühtegi
eset, kuna need võivad puutuda vastu ohtliku pingega punkte või tekitada osade vahel lühise,
mille tagajärg võib olla tulekahju või elektrilöök. Ärge kunagi kallake seadmele mingisugust
vedelikku.
25. Koaksiaalmaandus – kui seadmega on ühendatud väline kaabel, siis veenduge, et
kaablisüsteem on maandatud. Ainult USA mudelid: Riikliku Elektrikoodeksi ANSI/NFPA nr
70-1981 punkt 810 annab teavet paigaldus- ja tugistruktuuri õige maanduse kohta,
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koaksiaalkaabli maanduse kohta lahendusseadme külge, maandusjuhtide suuruse,
lahendusseadme asukoha, ühenduse kohta maanduselektroodidega ja nõuete kohta
maanduselektroodile.
26. Kaitsemaandus – I klassi konstruktsiooniga seade tuleb ühendada kaitsemaandusega
pistikupessa.
Kaitsemaandus – I klassi konstruktsiooniga seade tuleb ühendada kaitsemaandusega
pistikupessa.
Märkus elektriühenduste kohta
–
Püsivalt ühendatud seadmete puhul on seadmest väljaspool kõigi kehtivate
paigaldusreeglite kohane kasutusvalmis toitepistik või kõikide viikude pealüliti.
–

Pistikuga seadmete jaoks tuleb seadme lähedusse paigaldada pistikupesa, millele peab
olema võimalik hõlpsasti juurde pääseda.

See silt võib piiratud ruumi tõttu olla seadme põhjal.
Ettevaatust!

!
!

Elektrilöögi ohu vähendamiseks ÄRGE kaasi avage. Hooldustööde tegemiseks pöörduge ainult
vastava väljaõppe saanud hoolduspersonali poole.

Hoiatus!
Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge asetage seadmeid vihma või niiskuse kätte.

Hoiatus!

!

Paigaldada tohivad ainult kvalifitseeritud hooldustöötajad vastavalt riigi või kohaliku
omavalitsuse poolt kehtestatud nõuetele.
Hoiatus!
Toite katkestamine: kui seadme toide tuleb vooluvõrgust ja on olemas toitejuhtmete
komplekt, on toite katkestamise seade toitejuhtmete komplekti pistik.

!

Kui on olemas vahelduvvoolu-alalisvoolu adapter ja pistik, mis kuulub ühendatava seadme
juurde, on toite katkestamise seade vahelduvvoolu-alalisvoolu adapter.
Pistikupesa peab olema seadme läheduses ja sellele peab olema võimalik hõlpsasti juurde
pääseda.
Hoiatus!
Elektrilöögi vältimiseks ärge ühendage kaitseväikepingeahelaid (SELV)

!

telefonivõrgupingeahelatega (TNV). LAN-pordid sisaldavad SELV-ahelaid ja WAN-pordid TNVahelaid. Nii LAN- kui ka WAN-liideste jaoks võivad kasutusel olla RJ-45-liidespesad. Olge
kaablite ühendamisel ettevaatlik.
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Elektrilised ja elektroonilised vanad seadmed
Kasutuselt kõrvaldatud vanad elektri- ja elektroonikaseadmed tuleb koguda eraldi ja
kõrvaldada kasutuselt keskkonnakaitse nõudeid järgides (vastavalt Euroopa direktiivile elektrija elektroonikaseadmete utiliseerimise kohta).
Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimiseks tuleb kasutada konkreetses riigis
kehtivaid tagastamis- ja kogumissüsteeme.

Kasutatakse ainult

Kasutatakse ainult

kõrgusel kuni 2000

mittetroopilistes

m.

kliimapiirkondades
.
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Lühiteave
24 tsooni ruuter PVA-4R24 on süsteemi PAVIRO tsoonilaiendus. PVA-4R24 lisab süsteemile 24
tsooni, 20 GPI-d, 24 GPO-d ja 2 juhtreleed ning seda juhitakse ja suunatakse CAN-siini kaudu
keskseadme PVA-4CR12 poolt. Ühe keskseadmega saab ühendada kuni 20 välisruuterit. Üks
ruuter talub kõlarikoormust kuni 4000 W. Ühe tsooni maksimaalne koormus on 500 W.
Tsooni märgutuled eesosas näitavad iga tsooni praegust olekut.
–

Roheline: tsooni kasutatakse häireteadustusrežiimis

–

Punane: tsooni kasutatakse häireteadustusrežiimis

–

Kollane: tuvastati tsooni viga

–

Väljas: tsoon on ootel
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Süsteemi ülevaade

3.1

Esipaneel

Number Sümbol
1

Element

Kirjeldus

Tsooni oleku

Näitab tsooni olekut.

märgutuli

–

9

Roheline = tsooni kasutatakse mittehäireteadustusrežiimis

–

Kollane = tuvastati tsooni viga (märkus: sellel
olekul on kõrgeim prioriteet)

–

Punane = tsooni kasutatakse
häireteadustusrežiimis

–
2

Väljas = tsoon on ootel

Kombineeritud

See näidik süttib kollaselt, kui seadmes on

rikkehoiatuse

turvastatud rike.

näidikutuli

Märkus: selle näidikuga kuvatavate vigade tüüpe
saab konfigureerida.
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Number Sümbol
3

Element

Kirjeldus

Süvistatud nupp

See nupp on kaitstud, et vältida selle kogemata
vajutamist. Kasutage nupu vajutamiseks terava
otsaga eset (nt pastapliiatsit).
Sellel nupul on järgmised funktsioonid, kui seadme
CAN-aadressiks pole määratud 00.
–

Otsingufunktsioon: kui seadme
otsingufunktsioon on aktiveeritud, vajutage
seda nuppu märgutulede inaktiveerimiseks.

–

CAN-i boodikiiruse kuvamine: hoidke seda
nuppu vähemalt üks sekund all. Vt jaotist
CAN-i boodikiiruse kuvamine, Lehekülg 24.

–

LED-test: hoidke seda nuppu LED-testi
aktiveerimiseks vähemalt kolm sekundit all.
Kõik esipaneeli märgutuled põlevad seni, kuni
nuppu all hoitakse.

Sellel nupul on järgmised funktsioonid, kui seadme
CAN-aadressiks on määratud 00.
–

Vea (nt valvetaimeri vea) lähtestamine: vea
kinnitamiseks vajutage korraks nuppu.

–

CAN-i boodikiiruse seadistamine/kuvamine:
hoidke seda nuppu vähemalt üks sekund all.
Vt jaotist CAN-i boodikiiruse konfigureerimine,
Lehekülg 24.

–

Lähtestamine tarneolekusse: hoidke seda
nuppu vähemalt kolm sekundit all. Vt jaotist
Lähtestamine tehase vaikesätetele, Lehekülg
28.

4

Võrgu märgutuli

See näidik süttib roheliselt, kui andmevahetus on
edukalt tööle saadud.

5

6
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Ooterežiimi

See märgutuli süttib rohelisena, kui seade on

märgutuli

ooterežiimis.

Toite näidikutuli

See märgutuli süttib rohelisena, kui toide on OK.
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Tagapaneel

Number Element

Kirjeldus

1 Maanduskruvi

Maandusühendus

2 Pordid CONTROL IN

Isoleeritud või suunatud sisenditega juhtport. Vt jaotist
Juhtsisend, Lehekülg 20.

3 Pordid CONTROL OUT

Avatud kollektori väljunditega juhtport. Vt jaotist
Juhtväljund, Lehekülg 21.

4 Pordid AMP IN

Sisend 100 V (või 70 V) helisignaali jaoks võimendist.

5 Pordid SPEAKER OUT

Kõlaritsoonide väljund.

6 Alalisvoolutoite sisend
7 CAN-aadressi valikulüliti

SUUR ja VÄIKE aadressinumber seadme CAN-aadressi
konfigureerimiseks.

8 Port CAN BUS

Ühendus CAN-siiniga, nt kontroller.
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Kaasasolevad osad
Kogus

Komponent

1

PVA-4R24

1

Euroblocki liitmik 2 poolusega (Phoenix, PC 5/2-STF-7,62, 1975697, F.01U.
108.398) 24 V alalisvoolu jaoks

4

Euroblock-liitmik 6 poolusega (Phoenix, MC 1,5/6-ST-3,81, 1827745, F.01U.
104.179) helisisendite jaoks

8

Euroblock-liitmik 10 poolusega (Phoenix, MC 1,5/10-STF-3,81, 1827787, F.
01U.301.445) juhtsisendite või väljundite jaoks

4

Euroblock-liitmik 12 poolusega (Phoenix, MC 1,5/12-STF-3,81, 1827800, F.
01U.108.397) heliväljundite jaoks

4

Tugijalg (isekleepuv)

1

Kasutusjuhend

1

Olulised ohutusalased juhised
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Paigaldamine
See seade on mõeldud paigaldamiseks horisontaalselt tavalisse 19-tollisesse püstikusse.
Seadme kinnitamine esiküljelt
Vt järgmist joonist seadme kinnitamiseks esiküljelt nelja kruvi ja seibiga. Värvitud pindade tõttu
soovitatakse kinnitada maanduskruvi seadme tagapaneeli külge.

Joonis 5.1: Seadme paigaldamine 19-tollisesse püstikusse

Ettevaatust!
Seadme paigaldamisel püstiku riiulile või kappi soovitatakse kasutada püstiku paigaldussiine,

!

et esipaneel ei väänduks ega vajuks viltu. Kui seadmeid on vaja püstikusse virnastada (nt
kaasasolevate isekleepuvate tugijalgadega), tuleb arvestada paigaldussiinide maksimaalset
lubatud koormust. Vt siini tootja antud tehnilisi andmeid.

Joonis 5.2: Seadmete virnastamine kaasasolevate tugijalgadega (näide 3 seadmega, püstiku paigaldussiine
kasutatakse ainult alumise seadme jaoks)

Seadet tuleb kaitsta järgmiste mõjude eest.
–

Tilkuv või pritsiv vesi

–

Otsene päikesevalgus

–

Kõrge ümbritsev temperatuur või lähedalasuvad soojusallikad

–

Suur õhuniiskus

–

Suur tolmu kogunemine

–

Tugev vibratsioon

Operation manual
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Kui nende nõuete täitmist ei ole võimalik tagada, tuleb seadet regulaarselt hooldada, et vältida
rikkeid, mis võivad halbade keskkonnatingimuste tõttu tekkida. Kui tahke ese või vedelik
pääseb seadme korpusesse, eemaldage seade kohe vooluvõrgust ja laske seda enne uuesti
kasutamist volitatud tehnikul hooldada.

!

Hoiatus!
Ümbritseva temperatuuri maksimumi +45 °C ei tohiks ületada.
Ooterežiim
Ooterežiimil on seadme voolutarve oluliselt väiksem. Ooterežiimis on järgmised funktsioonid
endiselt saadaval.
–

Kaugjuhtimine CAN-siini kaudu

–

Alalisvoolu sisendi jälgimine

–

Juhtpordi funktsioon

Ooterežiimil kasutamine aktiveeritakse CAN-siini kaudu ja seda näidatakse näidikuga
Ooterežiimi märgutuli.
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Ühendus

6.1

Helisisend

15

Helisisendid AMP IN võimaldavad ühendada kuni kaheksa võimendikanaliga 100 V (või 70 V)
väljundsignaale integreeritud 2 x 6 ruuteriblokkidega A, B, C või D. Lisaks on veel neli
sisendikanalit varuvõimendite jaoks.
Seadmega koos tarnitakse 6 kontaktiga liitmikud. Kasutada saab juhte läbilõikega 0,14 mm²
(AWG26) kuni 1,5 mm² (AWG16).
Soovitatav ühenduskaabel: painduv CU-traat, LiY, 0,75 mm².
Marsruutimine
Järgmine joonis annab ülevaate võimalikest marsruutidest helisisendite AMP IN ja
heliväljundite SPEAKER OUT vahel, kasutades seadme sisereleesid. PVA-4R24 sisaldab nelja 2
× 6 ruuteriblokki A, B, C või D. Igal ruuteriblokil on 2 tavalist sisendit, üks varuvõimendi sisend
ja 6 väljundit.
Varuvõimendi AMP IN A (C) sisend S1 on ruuteriblokkide A (C) ja B (D) sisenditesse 1
ühendatud võimendite asendamiseks.
Varuvõimendi AMP IN B (D) sisend S2 on ruuteriblokkide A (C) ja B (D) sisenditesse 2
ühendatud võimendite asendamiseks.
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Heliväljund

09-Aug-2016 | 03 | F01U306901

Operation manual

PAVIRO Router

Ühendus | et

17

Seadme heliväljundid võimaldavad ühendada 100 V (või 70 V) kõlarite tsoone. Seadmega koos
tarnitakse 12 kontaktiga liitmikud. Kasutada saab juhte läbilõikega 0,14 mm² (AWG26) kuni
1,5 mm² (AWG16).
Soovitatav ühenduskaabel: painduv CU-traat, LiY, 0,75 mm².
Paigaldamise hõlbustamiseks saab liitmiku eemaldada. Kõlareid saab lisada seni, kuni
kõlarivõrgu summaarne võimsustarve ei ületa selle võimendikanali nimivõimsuse väärtust,
seejuures ei tohi koormuse impedants olla võiksem võimsusvõimendi väljundi
nimikoormusimpedantsist. Võimsuse nimiväärtused ja väljundite koormustaluvuse leiate
võimendi dokumentidest.
Märkus!
Juhi ristlõige
Maksimaalne pingelangus peab jääma alla 10%, et vältida häireteadustussignaali sumbumist ja
tagada piloottooni piisav signaalitase (valikulistele) liinilõpuelementidele.
Oht!
On võimalik, et toimingu ajal võib väljundite juures olla elektrilöögi pinge (>140 V tippväärtus).
Seetõttu tuleb ühendatavad kõlaritsoonid paigaldada kehtivate ohutuseeskirjade kohaselt. 100
V kõlarivõrkude paigaldamisel ja kasutamisel on kohustuslik järgida VDE eeskirja DIN VDE
0800. Eriti siis, kui on tegemist häiresüsteemide 100 V kõlarivõrkudega, peavad kõik
ohutusabinõud vastama ohutusklassi 3 standardile.

6.3

Toitepinge

Ühendage alalisvoolu sisendiga 24-voldine alalisvooluallikas. Seadmega koos tarnitakse 2
viiguga liitmik. Kasutada saab juhte läbilõikega 0,2 mm² (AWG24) kuni 6 mm² (AWG10).
Soovitatav ühenduskaabel: painduv CU-traat, LiY, 4 mm².
Alalisvoolu sisend on kaitstud vale polaarsuse ja ülekoormuse eest. Vastav kaitse on seadme
sees ja sellele ei pääse väljastpoolt seadet ligi.

!
6.4

Hoiatus!
Ärge kunagi ühendage positiivset klemmi + maandusega.

CAN BUS
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Selles jaotises on teave seadme ühendamise kohta CAN BUS-iga ja CAN-i aadressi õige
seadistuse kohta.
Ühendus
Seadmel on CAN BUS-i jaoks kaks RJ-45-pistikupesa. Pistikud ühendatakse paralleelselt ning
need on toimivad sisendina ja võimaldavad teha pärgühenduse. CAN-siin võimaldab kasutada
erinevaid andmeedastuskiirusi, kus andmeedastuskiirus on kaudselt proportsionaalne
siinipikkusega. Kui võrk on väike, on võimalik andmeedastuskiirus kuni 500 kbit/s. Suuremate
võrkude korral tuleb andmeedastuskiirust vähendada (minimaalse andmeedastuskiiruseni 10
kbit/s), vaadake jaotist CAN-i boodikiiruse konfigureerimine.
Märkus!
Andmeedastuskiirus on tehases eelseadistatud väärtusele 10 kbit/s.

Järgmises tabelis selgitatakse andmeedastuskiiruse ja siinipikkuste / võrgu suuruse suhet.
Siinipikkusi üle 1000 m tohib kasutada ainult CAN-repiiteritega.
Andmeedastuskiirus (kbit/s)

Siinipikkus (meetrites)

500

100

250

250

125

500

62.5

1000

Tabel 6.1: Andmeedastuskiirus ja CAN BUS-i siinipikkus.

Järgmistel diagrammidel on näidatud CAN-pordi/CAN-liitmiku määramist.

Joonis 6.1: CAN-pordi määramine

Joonis 6.2: CAN-liitmiku määramine

Kontakt

Määramine

Kaabli värv
T568A

T568B
Oranž

2

CAN_GND

Roheline

4

CAN_H (+)

Sinine

5

CAN_L (-)

Sinised triibud

Tabel 6.2: CAN BUS-i liidese määramine
09-Aug-2016 | 03 | F01U306901

Operation manual

Ühendus | et

PAVIRO Router

19

Kaabli tehnilised andmed
Standardi ISO 11898-2 järgi tuleb CAN-siini andmeedastuskaablina kasutada varjestatud
keerdpaarkaableid takistusega 120 oomi. Kaabli terminaatorina peab mõlemas otsas olema
tagatud lõpusobitustakistus 120 oomi. Maksimaalne siinipikkus oleneb andmeedastuskiirusest,
andmeedastuskaabli tüübist ning siinis osalejate arvust.
siinipikkus
(meetrites)

Andmeedastuskaabel
Takistus ühiku

Lõpetamine (Ω)

maksimumkiiru

Kaabli ristlõige

s

kohta (mΩ/m)
0 kuni 40

< 70

0,25 kuni

Andmeedastuse

124

1000 kbit/s 40

0,34 mm²

m juures

AWG23, AWG22
40 kuni 300

< 60

0,34 kuni 0,6

127

500 kbit/s 100

mm²

m juures

AWG22, AWG20
300 kuni 600

< 40

0,5 kuni 0,6 mm²

150 kuni 300

100 kbit/s 500

AWG20
600 kuni 1000

< 26

m juures

0,75 kuni 0,8

150 kuni 300

62,5 kbit/s 1000

mm²

m juures

AWG18
Tabel 6.3: Seosed CAN-võrkude jaoks kuni 64 osalejaga

Kui CAN-siinis on pikad kaablid ja mitu seadet, on soovitatav kasutada lõputakisteid suuremate
oomiväärtustega kui ettenähtud 120 oomi, et vähendada liidesedraiverite passiivkoormust, mis
omakorda vähendab pingekadu ühelt kaabliotsalt teisele üleminekul.
Järgmises tabelis on toodud esialgsed hinnangud vajalikule kaabli läbilõikele erinevate
siinipikkuste ja erinevate siinis osalejate arvude jaoks.
siinipikkus
(meetrites)

Seadmete arv CAN-siinis
32

64

100

100

0,25 mm² või AWG24

0,34 mm² või AWG22

0,34 mm² või AWG22

250

0,34 mm² või AWG22

0,5 mm² või AWG20

0,5 mm² või AWG20

500

0,75 mm² või AWG18

0,75 mm² või AWG18

1,0 mm² või AWG17

Tabel 6.4: CAN BUS-i kaabli ristlõige

Kui osalejat ei saa otse CAN-siini ühendada, tuleb kasutada kinnitusliini (haruliini). Kuna CANsiinil peab alati olema täpselt kaks lõputakistit, ei saa kinnitusliini lõpetada. See loob
peegeldused, mis tekitavad ülejäänud sõlmesüsteemi töös häireid. Et neid peegeldusi
minimeerida, ei tohi kinnitusliinid ületada maksimaalset üksiku liini pikkust 2 m
andmeedastuskiirustel kuni 125 kbit/s või maksimaalset pikkust on 0,3 m suurematel
bitikiirustel. Kõigi haruliinide kogupikkus ei tohi ületada 30 m.
Kehtivad järgmised reeglid.
–

Paigaldsuriiuli kasutamisel saab kasutada lühikeste vahemaade (kuni 10 m) korral

–

Ülaltoodud juhtnööre võrgukaablite paigalduse kohta tuleb järgida paigaldusriiulite

standardseid võrgukaableid RJ-45 takistusega 100 oomi (AWG 24/AWG 26).
omavahelisel ühendamisel ja hoonesse paigaldamisel.
Operation manual
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Juhtsisend

6.5

Seadme tagaküljel on kaks juhtsisendi porti (sisend 1–5 või 6–10).
Port CONTROL IN on jaotatud kaheks.
–

Ülemises pooles on viis vabalt konfigureeritavat jälgitavat mitteisoleeritud juhtsisendit.

–

Alumises pooles on viis vabalt konfigureeritavat isoleeritud juhtsisendit.

Seadmega koos tarnitakse 10 viiguga liitmikud. Kasutada saab juhte läbilõikega 0,14 mm²
(AWG26) kuni 1,5 mm² (AWG16). Soovitatav ühenduskaabel: painduv CU traat, LiY, 0,25 mm².
Juhtporti konfigureeritakse IRIS-Netis.
Ettevaatust!

!

Maksimaalne lubatud pinge juhtsisendil on 32 V.

Joonis 6.3: Jälgitavate või isoleeritud pordi CONTROL IN sisendite kasutamine.

Jälgitavad juhtsisendid
Jälgitavaid juhtsisendeid saab kasutada
–

tavaliste loogikasisenditena (kõrge/madal) (madala väärtusega <= 5 V või kõrge
väärtusega >= 10 V) või

–

09-Aug-2016 | 03 | F01U306901
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Jälgitava sisendi kasutamisel (nt CIE ühendamiseks) lisage kaks takistit, nagu ülalpool
näidatud (kui neid ei ole juba ühendatud seadme väljundites).
Märkus!
Jälgitavates sisendites on 8,2 kΩ tõmbetakistid. Maanduskontaktidel on ühine iselähtestuv
140 mA kaitse.

Isoleeritud juhtsisendid
Isoleeritud juhtsisendeid saab kasutada ainult tavaliste loogikasisenditena (kõrge/madal)
(madala väärtusega <= 5 V või kõrge väärtusega >= 10 V). See sisend vastab VDE 0833-4-le.

6.6

Juhtväljund

Juhtväljundid
Vabalt programmeeritavad juhtväljundid on kujundatud avatud kollektori väljunditeks, millel on
inaktiivses olekus (VÄLJAS/inaktiivne suur takistus (avatud). Aktiivses olekus (SEES/aktiivne)
on väljundid maanduseks suletud.
Ettevaatust!

!

Maksimaalne lubatud vool väljundi kohta on 40 mA. Maksimaalne lubatud pinge on 32 V.

Väliselt ühendatud elementide kasutamiseks on ühendusel V saadaval pingeallikas (pinge
ühenduses V on võrdne seadme sisendpingega), vt ka järgmist joonist. Maanduskontaktil on
ühine iselähtestuv 750 mA kaitse.
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Joonis 6.4: CIE relee ja jälgimiskontaktide ühendamine porti CONTROL OUT

Juhtrelee
Juhtreleed REL (muutkontakt) saab kasutada VDE 0833-4-ühilduva väljundina.
IRIS-Neti tarkvara võimaldab kasutajal konfigureerida parameetreid või veatüüpe, mille korral
muutkontakt peaks ümber lülituma. Seadme integreerimiseks ohuhoiatuste süsteemidesse on
soovitatav normaalselt suletav kontakt (ootevoolu põhimõttel).
Ettevaatust!

!

Juhtrelee maksimaalne koormus on 32 V / 1 A.

CIE

4CR12
4R24

Joonis 6.5: Kontakti REL sisekonfiguratsioon (VDE 0833-4)
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CAN-aadressi seadistamine
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Seadme CAN-aadress määratakse, kasutades kahte aadressi valikulülitit HIGH (Kõrge) ja LOW
(Madal). Aadresse 1 kuni 250 (01 hex kuni FA hex) saab kasutada CAN-võrgus. Aadress
määratakse kuueteistkümnendsüsteemi kasutades. Valikulüliti LOW (Madal) on madala järgu
numbri ja valikulüliti HIGH (Kõrge) kõrge järgu numbri jaoks.
Märkus!
Iga aadress võib süsteemis esineda ainult ühe korra, muidu tekivad võrgukonfliktid.

Aadress 0 (00 hex, määratud tarnimisel) tagab, et seade kaugsidest lahti ühendataks. See
tähendab, et seadet ei kuvata süsteemis isegi siis, kui see on CAN-siini ühendatud.
HIGH (Kõrge)

LOW (Madal)

Aadress

0

0

Eraldiseisev

0

1 kuni F

1 kuni 15

1

0 kuni F

16 kuni 31

2

0 kuni F

32 kuni 47

3

0 kuni F

48 kuni 63

4

0 kuni F

64 kuni 79

5

0 kuni F

80 kuni 95

6

0 kuni F

96 kuni 111

7

0 kuni F

112 kuni 127

8

0 kuni F

128 kuni 143

9

0 kuni F

144 kuni 159

A

0 kuni F

160 kuni 175

B

0 kuni F

176 kuni 191

C

0 kuni F

192 kuni 207

D

0 kuni F

208 kuni 223

E

0 kuni F

224 kuni 239

F

0 kuni A

240 kuni 250

F

B kuni F

Reserveeritud

Tabel 7.1: CAN-aadressid
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09-Aug-2016 | 03 | F01U306901

24

7.2

et | Konfigureerimine

PAVIRO Router

CAN-i boodikiiruse kuvamine
CAN-i boodikiiruse kuvamiseks vajutage nuppu Süvistatud nupp ja hoidke seda vähemalt ühe
sekundi jooksul all. Kolm esipaneeli näidikutuld näitavad seejärel kahe sekundi jooksul
määratud boodikiirust. Pärast seda kõik näidikud süttivad (LED-test). Vt üksikasju järgmisest
tabelist.
Boodikiirus (kbit/s)

Tsooni 23 Tsooni

Tsooni 24 Tsooni

oleku märgutuli

oleku märgutuli

Võrgu märgutuli

10

Väljas

Väljas

On (Sisse)

20

Väljas

On (Sisse)

Väljas

62.5

Väljas

On (Sisse)

On (Sisse)

125

On (Sisse)

Väljas

Väljas

250

On (Sisse)

Väljas

On (Sisse)

500

On (Sisse)

On (Sisse)

Väljas

Tabel 7.2: CAN-i boodikiiruse kuvamine esipaneeli näidikutuledega

7.3

CAN-i boodikiiruse konfigureerimine
CAN-i boodikiirust saab konfigureerida, kasutades muundurit UCC1 USB-CAN CONVERTER või
otse seadme esiküljelt.
CAN-i boodikiiruse muutmine
Märkus!
CAN-i boodkiirust saab muuta ainult siis, kui CAN-i aadressiks on määratud 00.

CAN-i boodikiiruse muutmiseks toimige järgmiselt.
1.

Vajutage nuppu Süvistatud nupp ja hoidke seda all vähemalt ühe sekundi. CAN-i
boodikiirust näidatakse kaks sekundit, vaadake rohkem teavet jaotisest CAN-i boodikiiruse
kuvamine.

2.

Kohe, kui CAN-i boodikiirus kuvatakse, vabastage nupp Süvistatud nupp. Pange tähele, et
kui nupp on alla vajutatud kauem kui 3 sekundit, lähtestatakse seade tehasesätetele.

3.

Vajutage korraks nuppu Süvistatud nupp, et lülituda suuruselt järgmisele CAN-i
boodikiirusele. LED-tuled näitavad uut sätet.

4.

Korrake sammu 3, kuni määratud on soovitud boodikiirus. (Näide: boodikiiruse
muutmiseks 62,5 kbit/s-lt 20 kbit/s-le vajutage nuppu Süvistatud nupp täpselt viis korda,
st 62,5 > 125 > 250 > 500 > 10 > 20).

5.

Uus CAN-i boodikiirus rakendatakse kaks sekundit pärast viimast nupu Süvistatud nupp
vajutamist.
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Liini jälgimine
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Kõlariliini järelevalveks on kolm erinevat võimalust. Need erinevad jõudluse, kulu ja sobivuse
poolest erinevate rakendustega ning erinevates olukordades.
Üldiselt suudab seade tuvastada tühijooksu ja lühise. Tühijooksu korral koostatakse ainult
veateade. Lühise korral koostatakse veateade ning kõlariliin inaktiveeritakse automaatselt, et
see ei saaks teisi kõlariliine mõjutada.

8.1.1

Impedantsi mõõtmine
Keskseadmel PVA-4CR12 on kõlariliini impedantsi mõõtmise funktsioon. See funktsioon
mõõdab väljundvoolu ja väljundpinge efektiivseid väärtusi. Ühendatud kõlariliini impedantsi
väärtus arvutatakse nende mõõtmiste abil. Kuna kõlariahela impedants sõltub sagedusest ja
temperatuurist, võib saadud väärtus oluliselt varieeruda. Mõõtmiseks on soovitatav pidev
siinussignaal sobiva sagedusega. Pinge ja voolu mõõtmised ei ole absoluutväärtuste
kalibreeritud mõõtmised. Mõõdetud väärtust võrreldakse asjakohase alusmõõtmisega ja olek
hinnatakse heaks/halvaks olenevalt nende väärtuste vahelisest erinevusest. Keskseadme
vahetamisel tuleb võrdlusmõõtmine uuesti teha. Impedantsi mõõtmine konfigureeritakse,
kasutades IRIS-Neti tarkvara.
Parameeter

Väärtus

Vaikesäte (IRISNet)

Impedantsi vahemik

20–10 000 Ω (vastab väärtustele 500 W
kuni 1 W)

Impedantsi taluvus

6% ± 2 Ω

Sagedusvahemik

20–4000 Hz

30 Hz

Pingevahemik

0,1–1,0 V

0,5 V

Tabel 8.1: Impedantsi mõõtmise spetsifikatsioon

Märkus!
Võimendi väljundisse ühendatud koguimpedants (kõlarid ja juhtmestik) peab olema
testsageduse osas ettenähtud impedantsivahemikus (vt tabelit "Impedantsi mõõtmise
spetsifikatsioon").
Märkus!
Ühe kõlariliinikatkestuse või rikke tuvastamiseks tuleb järgida järgmisi juhtnööre: ärge
ühendage samale kõlariliinile rohkem kui viis kõlarit. Kõik kõlarid kõlariliinil peavad olema
sama impedantsiga.

8.1.2

Liinilõpukaart
Liinilõpu (End-of-line, EOL) tehnoloogia võimaldab kõlariliine lühiste ja katkestuste suhtes
jälgida. Ka liinilõpukaarte saab kasutada pidevaks järelevalveks nii mitteaktiivsetel kui
aktiivsetel kõlariahelatel, nt püsiva taustamuusikaga kõlariahelatel või kui kasutatakse
passiivseid helitugevusregulaatoreid.
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Tööpõhimõte
Liinilõpukaart PVA - 1WEOL paigaldatakse kõlariliini lõppu. Kõlariliini kasutatakse nii kaardi
toitega varustamiseks (kuuldamatu piloottooni abil) ja kahesuunaliseks suhtluseks
väljundastme liinijälgimse masteri ja liinilõpukaardi vahel (kasutades väga madala sagedusega
signaale). Kui ilmneb ühendustõrge, näiteks kui liinijälgimise master ei saa liinilõpukaardist
vastust, koostatakse veateade. Liinilõpukaartidele ainulaadsete aadresside määramine
tähendab, et ühe kõlariliiniga saab ühendada mitu liinilõpukaarti.
Liinijälgimise masteri ja liinilõpukaartide vaheliseks suhtluseks peavad liinilõpukaardid olema
maandusega ühendatud. Kõlarikaabli varjestus, vaba juhe kõlarikaablis või muu maanduskoht,
näiteks toitesüsteemi katsemaandus, sobivad sel eesmärgil kasutamiseks. Takistus RG
võimendi väljundliini ja maanduse vahel peab olema vähemalt 1,5 MΩ. Mahtuvus CG seadme
väljundliini ja maanduse vahel ei tohi olla üle 400 nF.
Speaker +

Speaker -

CG

Filter

DC/DC

Send/
Receive

Control

-

Shield / Wire / Ground

-

RG

+

Address

Joonis 8.1: Vooluringidiagramm (RG ja CG on põhjustatud kõlari paigalduse poolt, nt juhtme tüübi, pikkuse)

Liinijälgimise funktsiooni seadistus
Ühendage liinijälgimise kaardid kõlariliini lõppu. Määrake soovitud aadress DIP-lülititega ➊. Vt
üksikasju seadme PVA - 1WEOL paigaldusmärkusest.

1
2
8.1.3

Plena EOL
Plena liinilõpukaarte saab kasutada mitteaktiivsete ja aktiivsete kõlariahelate püsivaks
järelevalveks. PLN-1EOL-i liinilõpukaarti saab kasutada nt püsiva taustamuusikaga
kõlariahelatel või kui kasutatakse passiivseid helitugevusregulaatoreid.
Plena liinilõpukaardid PLN-1EOL jälgivad piloottooni olemasolu kõlariliinil. Kaart ühendatakse
kõlariliini lõppu ja sellega tuvastatakse piloottooni signaali. See signaal on liinil alati olemas:
kui taustamuusika (BGM) mängib, kui kõne on pooleli ja kui signaal puudub. Piloottoon ei ole
kuuldav ning on väga madalal tasemel (st –20 dB). Kui piloottooni signaal on olemas, süttib
LED-tuli ja kontakt plaadil suletakse. Kui piloottoon puudub, siis kontakt avaneb ja LED lülitub
välja. Kõlariliini lõppu paigaldatuna kehtib see olek tervikuna kogu liinile. Piloottooni signaali
olemasolu ei olene kõlarite arvust või koormusest liinil ega liini mahtuvusest. Seda kontakti
saab kasutada vigade tuvastamiseks ja neist teadaandmiseks kõlariliinil.
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Mitu liinilõpukaarti saab pärgühendada ühte sisendisse. See võimaldab jälgida mitme haruga
kõlariliini. Kuna taustamuusika sisaldab ka piloottooni signaali, pole vaja taustamuusikat
katkestada.
Vt üksikasju paigalduse ja konfigureerimise kohta süsteemi kasutusjuhendist.

8.2

Piloottoon
See seade sisaldab sisemist, konfigureeritavat piloottooni generaatorit ja signaalivõimendit,
mida saab lülitada kõlaritsoonidesse. Piloottooni generaator konfigureeritakse, kasutades IRISNeti tarkvara.
Parameeter

Väärtus/vahemik

Vaikesäte (IRIS-Net)

Generaatori olek

Sees/väljas

Väljas

Signaali sagedus

18 000–21 500 Hz

21 000 Hz

Signaali amplituud (oleneb

1–10 V

8V

koormusest)
Märkus!
Teatud tingimustel (nt kõrge signaali tase või suure tundlikkusega kõlarid kõrge sageduse
ulatuses) võivad inimesed piloottooni kuulda. Sellisel juhul suurendage piloottooni sagedust.
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Hooldus

9.1

Püsivara värskendus
IRIS-Neti saab kasutada seadme püsivara värskendamiseks. Olenevalt kasutatavast CANandmekiirusest võib värskendus võtta aega ühe või mitu minutit. Kuna arendustöid tehakse
alati kogu süsteemi tarkvara suhtes, võib olla vaja värskendada keskseadme püsivara. Kõik
tarkvara ühilduvusprobleemid kuvatakse IRIS-Netis. Lisateavet püsivara värskenduste kohta
leiate IRIS-Neti dokumentatsioonist.

Lähtestamine tehase vaikesätetele

9.2

Seade on tehases programmeeritud järgmiste funktsioonide ja atribuutidega.
Parameeter

Seadistus/kirjeldus

CAN-i boodikiirus

10 kbit/s

Kõlariliini väljundreleed

Välja (kõik tsoonid lülituvad sisendile AMP IN
1)

GPI

Digitaalne sisend (järelevalveta)

GPO

Väljas

Sisemine piloottooni generaator

Väljas

Tabel 9.1: Seadme tehase vaikesätted

Seadme sätteid saab lähtestada vaikeväärtustele käsitsi või IRIS-Neti abil. Käsitsi
lähtestamiseks tehke järgmised toimingud, kui seade on sisse lülitatud.
1.

Ühendage seade CAN BUS-i küljest lahti.

2.

Määrake aadressiks „00”, kasutades valikulülitit CAN ADDRESS seadme tagapaneelil.

3.

Vajutage esipaneelil nuppu Süvistatud nupp ja hoidke seda kolm sekundit all.

Seade on nüüd tehase vaikesätetele lähtestatud.
Ettevaatust!

!

Enne seadme uuesti CAN BUS-iga ühendamist vaadake CAN-i boodikiirust, mis võib teatud
tingimustel muutuda.
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Helisisendid (100 V)

AMP IN: 4 × 6 kontaktiga port

–

Maksimaalne pinge

120 Veff

–

Maksimaalne vool

7,2 A

–

Maksimaalne võimsus

500 W

Heliväljundid (100 V)

SPEAKER OUT: 4 × 12 kontaktiga port

–

Maksimaalne pinge

120 Veff

–

Maksimaalne vool

7,2 A

–

Maksimaalne võimsus

500 W

CONTROL IN

4 × 10 kontaktiga port

–

–

Juhtsisendid

10 järelevalvega sisendit (0–24 V, Umax =
32 V)

–

10 isoleeritud sisendit (madal: U ≤ 5 V
DC; kõrge: U ≥ 10 V DC, Umax = 32 V)

CONTROL OUT

4 × 10 kontaktiga port

–

24 väikese võimsusega väljundit (avatud

Juhtväljundid

kollektor, Umax = 32 V, Imax = 40 mA)
–

Juhtrelee

2 (NO/NC releekontaktid, Umax = 32 V, Imax=
1 A)

Liidesed
–

Port CAN BUS

2 × RJ-45, 10 kuni 500 kbit/s (keskseadme,
ruuteri, võimendi ühendamiseks)

10.1

Alalisvoolutoite sisend

21–32 V alalisvool

Toitevõimsus

5–60 W

Maksimaalne toitevool

–

Ooterežiim < 250 mA

–

Jõudeolek/Teavitus/Hoiatus < 800 mA

Töötemperatuur

–5 °C kuni +45 °C (+23 °F kuni +113 °F)

Hoiu- ja transporditemperatuur

–40 °C kuni +70 °C (–40 °F kuni +158 °F)

Elektromagnetiline keskkond

E1, E2, E3

Toote mõõtmed (laius × kõrgus × sügavus)

19 tolli, 2 HU, 483 × 88,2 × 391 mm

Netokaal

8,2 kg

Transpordikaal

9,7 kg

Standardid
See seade vastab järgmistele standarditele (2015. aasta veebruari seisuga):
–

EN 50130-4
Operation manual
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–

EN 50581

–

IEC 60065

–

EN 60945

–

EN 60950

–

EN 61000-6-3

Mõõtmed
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