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PAVIRO Router

Turvallisuus
Vaara!
Suuri vaara:Tämä symboli tarkoittaa välitöntä vaaratilannetta laitteen sisällä (esimerkiksi
vaarallinen jännite).
Jos tilannetta ei vältetä, se voi aiheuttaa sähköiskun, vakavia vammoja tai jopa
kuolemanvaaran.
Varoitus!

!

Keskisuuri vaara: Tarkoittaa potentiaalisesti vaarallista tilannetta.
Jos tilannetta ei vältetä, se voi aiheuttaa lieviä tai kohtuullisia vammoja.
Varoitus!

!

Pieni vaara: Tarkoittaa potentiaalisesti vaarallista tilannetta.
Jos tilannetta ei vältetä, se voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai vahingoittaa laitetta.
1.

Lue nämä ohjeet. – Kaikki turva- ja käyttöohjeet on luettava ennen laitteen tai
järjestelmän käyttämistä.

2.

Säilytä nämä ohjeet. – Tärkeät turva- ja käyttöohjeet on säilytettävä mahdollista tarvetta
varten.

3.

Huomioi kaikki varoitukset. – Kaikkia laitteessa ja ohjeissa olevia varoituksia on
noudatettava.

4.
5.

Noudata kaikkia ohjeita. – Kaikkia asennus- ja käyttöohjeita on noudatettava.
Älä käytä laitetta veden lähellä. – Älä käytä laitetta veden lähellä tai kosteissa tiloissa,
kuten kylpyammeen, pesualtaan, lavuaarin tai pyykkialtaan lähettyvillä, kosteassa
kellarissa, uima-altaan läheisyydessä, ulkotiloissa tai missään märäksi luokiteltavassa
kohteessa.

6.

Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla. – Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen

7.

Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti. – Laitteen kotelossa

puhdistusta. Älä käytä puhdistusnesteitä tai aerosoleja.
on tuuletusaukkoja, jotka varmistavat laitteen luotettavan toiminnan estämällä sitä
ylikuumenemasta. Näitä aukkoja ei saa tukkia tai peittää. Aseta laite kiinteään
asennuspaikkaan vain, jos olet huolehtinut riittävästä tuuletuksesta ja noudattanut
valmistajan ohjeita.
8.

Älä asenna laitetta lämmönlähteiden, kuten lämpöpattereiden, lämmitysaukkojen,
liesien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden lähettyville (mukaan lukien
vahvistimet).

9.

Älä laske laitteen päälle esimerkiksi kynttilöitä tai muita tulenlähteitä.

10. Älä kumoa suuntais- tai maadoituspistokkeen turvallisuusominaisuutta. –
Suuntaispistokkeessa on kaksi nastaa, joista toinen on leveämpi kuin toinen.
Maadoituspistokkeessa on kaksi nastaa ja kolmas maadoituspiikki. Leveämpi nasta ja
kolmas piikki lisäävät käyttöturvallisuutta. Jos laitteen pistoke ei sovi pistorasiaan, kysy
lisätietoja vanhentuneen pistorasian vaihtamisesta sähköasentajalta.
11. Varmista, ettei virtajohtojen päälle astuta, ja että ne eivät joudu puristuksiin. Tarkista
tämä etenkin liitoskohdissa ja kohdissa, joissa virtajohto lähtee laitteesta.
12. Käytä vain valmistajan suosittelemia kiinnitystarvikkeita ja lisävarusteita. – Laite on
kiinnitettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti ja lisävarusteina saa käyttää vain valmistajan
suosittelemia tuotteita.
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13. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia tai laitteen kanssa myytäviä kärryjä,
telineitä, jalustoja, pidikkeitä ja pöytiä. – Kun käytät kärryjä, liikuta niitä ja laitetta
varovaisesti, jotta yhdistelmä ei kaadu ja aiheuta henkilövahinkoja. Äkkipysähdykset,
liiallinen voimankäyttö ja epätasaiset pinnat voivat aiheuttaa laitteen ja kärryn kaatumisen.
14. Irrota laitteen virtajohto ukonilmalla tai jos laite on käyttämättömänä pitkiä aikoja. –
Tämä ei päde, jos on tarpeen ylläpitää tiettyjä toimintoja, kuten evakuointijärjestelmiä.
15. Anna valtuutetun huoltoliikkeen huolehtia kaikista korjaustoimista. – Laite on
toimitettava huoltoon, jos se on vaurioitunut jollakin tavalla, esimerkiksi virtajohto tai
pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on kaatunut nestettä tai pudonnut tavaroita, laite
on altistunut sateelle tai kosteudelle, laite ei toimi normaalisti, tai se on pudonnut.
16. Laitetta ei saa altistaa pisaroille tai roiskeille, eikä nesteellä täytettyjä esineitä, kuten
maljakoita, saa asettaa laitteen päälle.
17. Akkuja ja paristoja (akkupakkaus tai asennetut akut) ei saa altistaa korkeille
lämpötiloille, kuten auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle.
Varoitus!

!

Akun tai pariston virheellinen vaihtaminen aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda laitteeseen
samanlainen tai vastaavantyyppinen akku tai paristo. Hävitä käytetyt akut ja paristot
ympäristönsuojelulakien ja -toimenpiteiden mukaisesti.
18. Vain ammattilaisten tekemät asennukset – Älä käytä tätä laitteistoa kotikäytössä.
19. Kondensaatio – Vältä kondensaatio kylmästä lämpimään tuodussa laitteessa odottamalla
muutama tunti ennen käynnistämistä.
20. Kuulovaurio – Älä kuuntele äänilähdöllisiä laitteita pitkiä aikoja suurella
äänenvoimakkuudella, jotta kuulosi ei vahingoitu.
21. Varaosat – Kun tarvitset varaosia, varmista, että huoltoteknikko käyttää valmistajan
suosittelemia varaosia tai alkuperäisten osien mukaisia osia. Muiden kuin suositeltujen
osien käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muita vaaroja.
22. Turvallisuustarkastus – Pyydä huoltoteknikkoa tekemään turvallisuustarkastus laitteelle
tehtyjen huoltojen tai korjausten päätteeksi, jotta laitteen asianmukainen toimintakunto
voidaan varmistaa.
Vaara!
Ylikuormitus – Älä kuormita pistorasioita ja jatkojohtoja liikaa, sillä siitä aiheutuu tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
23. Virtalähteet – Tätä laitetta saa käyttää vain merkinnän mukaisen virtalähdetyypin kanssa.
Jos et ole varma käyttämästäsi virtalähteestä, kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai paikalliselta
sähköyhtiöltä. Tarkista käyttöohjeet akkuvirtaa tai muuta lähdettä käyttävien laitteiden
kohdalla.
24. Voimajohdot – Ulkojärjestelmää ei saa sijoittaa ilmajohtolinjojen tai muiden sähkövalo- tai
virtapiirien lähelle tai paikkaan, josta se voi pudota johtolinjojen tai virtapiirien päälle.
Ulkojärjestelmän asennuksessa pitää välttää tarkasti johtolinjoihin tai virtapiireihin
koskemista, sillä niiden koskettaminen on hengenvaarallista. Vain Yhdysvaltojen mallit –
katso CATV-järjestelmien asennusta koskevat tiedot National Electrical Coden osiosta
820.
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Vaara!
Esineet ja nesteet – Älä koskaan työnnä laitteen aukkoihin mitään esineitä, sillä ne saattavat
koskea vaarallisiin jännitepisteisiin tai oikosulkukohtiin, jotka voivat aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun. Laitteen päälle ei saa läikyttää mitään.
25. Koaksiaalimaadoitus – Jos laitteeseen on yhdistetty ulkopuolinen kaapelijärjestelmä,
varmista että se on maadoitettu. Vain Yhdysvaltojen mallit – National Electrical Coden
(ANSI/NFPA No.70-1981) osiossa 810 on tietoja telineen ja tukirakenteiden
asianmukaisesta maadoituksesta, koaksiaaliliitännän maadoittamisesta purkuyksikköön,
maadoitusjohdinten koosta, purkuyksikön sijoittamisesta, maadoituselektrodiliitännöistä
ja maadoituselektrodien vaatimuksista.
26. Suojamaadoitus – Luokan I rakenteella varustettu laite pitää yhdistää pistorasialiitäntään,
jossa on suojamaadoitusyhteys.
Suojamaadoitus – Luokan I rakenteella varustettu laite pitää yhdistää
verkkovirtaliitäntään, jossa on suojamaadoitusyhteys.
Huomautus virtaliitännöistä
–
Pysyvästi yhdistetyssä laitteistossa on oltava laitteen ulkoinen ja soveltuvien
asennusmääräysten mukainen helposti käytettävä virtapistoke tai virtakytkin.
–

Liitettävässä laitteistossa pistorasia on asennettava lähelle laitteistoa, ja sen pitää olla
helposti käytettävissä.

Tarra voi olla laitteen pohjassa tilarajoitusten vuoksi.
Varoitus!

!
!

Suojia EI SAA avata sähköiskuvaaran vuoksi. Anna vain valtuutetun huoltoliikkeen huolehtia
kaikista korjaustoimista.

Varoitus!
Laite ei saa altistua sateelle tai kosteudelle tulipalo- ja sähköiskuvaaran vuoksi.

Varoitus!

!

Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa suorittaa asennuksen National Electrical Coden tai
vastaavien paikallisten määräysten mukaisesti.
Varoitus!
Virran irtikytkentä: Jos laite käyttää verkkovirtaa ja laitteen mukana on toimitettu sähköjohto,

!

irtikytkentälaite on sähköjohdon virtapistoke.
Jos laitteen mukana on toimitettu AC‑DC-sovitin ja virtapistoke, joka on osa suoraan
pistorasiaan liitettävää laitetta, AC-DC-sovitin on irtikytkentälaite.
Pistorasian on oltava lähellä laitetta, ja siihen on päästävä helposti käsiksi.
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Varoitus!

!

SELV-pienjännitepiirejä ei saa yhdistää TNV-piireihin sähköiskuvaaran vuoksi. LAN-porteissa on
SELV-piirejä ja WAN-porteissa TNV-piirejä. Joissakin LAN- ja WAN-porteissa käytetään
molemmissa RJ-45-liittimiä. Noudata varovaisuutta kaapeleiden liittämisessä.
Vanhat sähkölaitteet ja elektroniset laitteet
Sähkölaitteet ja elektroniset laitteet, joita ei voi enää korjata, täytyy kerätä erikseen ja lähettää
asianmukaiseen kierrätyslaitokseen WEEE-direktiivin (European Waste Electrical and
Electronic Equipment) mukaisesti.
Järjestä vanhojen sähkölaitteiden tai elektronisten laitteiden kierrätys paikallisten palautus- ja
keräysjärjestelmien mukaisesti.

Ei saa käyttää

Ei saa käyttää

2000:ta metriä

trooppisessa

korkeammalla.

ilmanalassa.
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Tietoja lyhyesti
PVA-4R24 24 Zone Router on aluelaajennusyksikkö PAVIRO -järjestelmään. PVA-4R24 lisää
järjestelmään 24 vyöhykettä, 20 GPI:tä, 24 GPO:ta ja 2 ohjausrelettä. Sitä ohjataan ja valvotaan
PVA-4CR12 (ohjain) -laitteesta CAN-väylän kautta. Yhteen ohjaimeen voidaan liittää jopa 20
ulkoista reititintä. Yksi reititin voi käsitellä jopa 4 000 W:n kaiutinkuormituksen. Yhden
vyöhykkeen enimmäiskuormitus on 500 W.
Vyöhykkeiden merkkivalot edessä ilmaisevat kunkin vyöhykkeen tilan:
–

Vihreä: vyöhyke käytössä muuhun kuin hätätarkoitukseen

–

Punainen: vyöhyke käytössä hätätarkoitukseen

–

Keltainen: vyöhykevika havaittu

–

Ei pala: vyöhyke lepotilassa
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Järjestelmän yleistiedot

3.1

Etupaneeli

Numero Symboli Elementti
1

9

Kuvaus

Vyöhyketilan

Ilmaisee vyöhykkeen tilan:

merkkivalo

–

Vihreä = Vyöhyke käytössä muuhun kuin
hätätarkoitukseen

–

Keltainen: Vyöhykevika havaittu (huomautus:
tällä tilalla on korkein prioriteetti)

–

Punainen = Vyöhyke käytössä

–

Ei pala = Vyöhyke lepotilassa

hätätarkoitukseen
2

Yleinen

Tämä merkkivalo palaa keltaisena, jos laitteessa on

vikavaroituksen

havaittu vika.

merkkivalo

Huomautus: Tämän merkkivalon näyttämät
vikatyypit on mahdollista määrittää.
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Numero Symboli Elementti
3

Upotettu painike

Kuvaus
Painike on suojattu vahingossa tapahtuvalta
painamiselta. Paina painiketta teräväkärkisellä
esineellä, kuten kuulakärkikynällä.
Tällä painikkeella on seuraavat toiminnot, jos
laitteen CAN-osoitteeksi ei ole asetettu 00:
–

Etsintätoiminto: Jos laitteen etsintätoiminto
aktivoidaan, paina tätä painiketta poistaaksesi
merkkivalot käytöstä.

–

CAN-väylänopeuden näyttö: Pidä tätä
painiketta painettuna vähintään sekunnin
ajan. Katso kohta CAN-väylänopeuden näyttö,
Sivu 24.

–

LED-testi: Aktivoi LED-testi pitämällä tätä
painiketta painettuna vähintään kolmen
sekunnin ajan. Kaikki etupaneelin merkkivalot
palavat sen ajan, kun tätä painiketta
painetaan.

Tällä painikkeella on seuraavat toiminnot, jos
laitteen CAN-osoitteeksi on asetettu 00:
–

Vikatilan nollaus (esimerkiksi
valvontapiirivika) : Paina painiketta lyhyesti,
jos haluat vahvistaa vian.

–

CAN-väylänopeuden asettaminen/näyttö: Pidä
tätä painiketta painettuna vähintään sekunnin
ajan. Katso kohta CAN-väylänopeuden määritys,
Sivu 24.

–

Palautus toimitustilaan: Pidä tätä painiketta
painettuna vähintään kolmen sekunnin ajan.
Katso kohta Asetusten palauttaminen
tehdasasetuksiin, Sivu 28.

4

Verkon merkkivalo

Tämä merkkivalo palaa vihreänä, jos tietoliikenne
toimii oikein.

5

6
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Tämä merkkivalo palaa vihreänä, kun laite on

merkkivalo

valmiustilassa.

Verkkovirran

Tämä merkkivalo palaa vihreänä, kun virransyöttö

merkkivalo

on OK.
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Takapaneeli

Numero Elementti

Kuvaus

1 Maattoruuvi

Maadoitus

2 CONTROL IN -portit

Hallintaportti, jossa on eristetyt tai valvotut tulot. Katso
kohta Ohjaustulo, Sivu 20.

3 CONTROL OUT -portit

Hallintaportti, jossa on avokollektorilähdöt. Katso kohta
Ohjauslähtö, Sivu 21.

4 AMP IN -portit

Tulo 100 V:n (tai 70 V:n) äänisignaalille
tehovahvistimesta.

5 SPEAKER OUT -portit

Lähtö kaiutinvyöhykkeille.

6 Tasavirtatulo
7 CAN ADDRESS valintakytkin
8 CAN BUS -portti

HIGH-tavu ja LOW-tavu laitteen CAN-osoitteen
määritykseen.
Yhteys CAN-väylään, esim. ohjaimeen.
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Toimituksen sisältö
Määrä

Komponentti

1

PVA-4R24

1

Euro-liitin, 2-nastainen (Phoenix, PC 5/2-STF-7,62, 1975697, F.01U.108.398)
24 V DC:lle

4

Euro-liitin, 6-nastainen (Phoenix, MC 1,5/6-ST-3,81, 1827745, F.01U.104.179)
äänituloille

8

Euro-liitin, 10-nastainen (Phoenix, MC 1,5/10-STF-3,81, 1827787, F.01U.
301.445) ohjaustuloille ja -lähdöille

4

Euro-liitin, 12-nastainen (Phoenix, MC 1,5/12-STF-3,81, 1827800, F.01U.
108.397) äänilähdöille

4

Jalusta (itseliimautuva)

1

Käyttöopas

1

Tärkeitä turvallisuusohjeita
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Asennus
Laite on tarkoitettu asennettavaksi vaakasuoraan perinteiseen 19” telinekaappiin.
Laitteen kiinnitys edestä
Katso seuraavasta kuvasta, kuinka laite kiinnitetään edestä käyttäen neljää ruuvia ja aluslevyä.
Maalatun pinnan vuoksi suositellaan käytettäväksi laitteen takapaneelissa olevaa
maadoitusruuvia.

Kuva 5.1: Laitteen asentaminen 19" telineeseen

Varoitus!
Kiinnityskiskojen käyttö on suositeltavaa, jos laite asennetaan hyllyyn tai kaappiin, jotta

!

etupaneeli ei pääse kiertymään tai vääntymään. Jos laitteet pitää pinota telineeseen (esim.
mukana toimitettavien itsekiinnittyvien jalkojen varaan), kiinnityskiskojen suurin sallittu
kuorma on otettava huomioon. Katso lisätietoja kiinnityskiskojen valmistajan antamista
teknisistä tiedoista.

Kuva 5.2: Laitteiden pinoaminen mukana toimitettujen jalkojen varaan (esimerkissä 3 laitetta,
kiinnityskiskoja käytetään vain alimmalle laitteelle)

Laite on suojattava seuraavilta:
–

Tippuva tai suihkuava vesi

–

Suora auringonvalo

–

Korkea ympäristön lämpötila tai suora lämmönlähteiden vaikutus

–

Korkea kosteus

–

Runsas pöly
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–

Voimakkaat tärinät

Jos näitä vaatimuksia ei voi taata, laite on huollettava säännöllisesti, jotta estetään viat, jotka
voivat aiheutua sopimattomista ympäristöolosuhteista. Jos koteloon pääsee jokin kiinteä esine
tai nestettä, irrottaa laite välittömästi virransyötöstä ja jätä se valtuutetun teknikon
huollettavaksi, ennen kuin otat laitteen uudelleen käyttöön.

!

Varoitus!
Ympäristön enimmäislämpötilaa +45 °C ei saa ylittää.
Valmiustila
Valmiustilassa laitteen virrankulutus pienenee merkittävästi. Seuraavat toiminnot ovat edelleen
käytettävissä valmiustilassa:
–

Kauko-ohjaus CAN-väylällä

–

DC-tulon valvonta

–

Hallintaportin toiminnot

Valmiustila aktivoidaan CAN-väylän akutta ja se ilmaistaan Valmiustilan merkkivalo merkkivalolla.
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Liitännät

6.1

Äänitulo

15

AMP IN -äänitulot mahdollistavat jopa kahdeksan tehovahvistimen kanavan 100 V:n (tai 70 V:n)
lähtösignaalien kytkemisen integroituun 2-in-6-reititinlohkoon A, B, C tai D. Lisäksi
käytettävissä on neljä tulokanavaa varavahvistimille.
Laitteen mukana toimitetaan 6-nastaiset liittimet. Johtimen halkaisija saa olla väliltä 0,14 mm²
(AWG26) ja 1,5 mm² (AWG16).
Suositeltava kytkentäkaapeli: taipuisa, säikeinen kupari, LiY, 0,75 mm².
Reititys
Seuraavat kuvat antavat yleisnäkymän mahdollisista reitityksistä AMP IN -äänitulojen ja
SPEAKER OUT -äänilähtöjen välillä käytettäessä laitteen sisäisiä releitä. PVA-4R24 sisältää neljä
2-in-6-reitituslohkoa A, B, C tai D. Jokaisessa reitityslohkossa on 2 tavallista tuloa, 1
varavahvistintulo ja 6 lähtöä.
AMP IN A (C):n varavahvistintulo S1 korvaa vahvistimet, jotka on yhdistetty reitityslohkojen A
(C) ja B (D) tuloihin 1.
AMP IN B (D):n varavahvistintulo S2 korvaa vahvistimet, jotka on yhdistetty reitityslohkojen A
(C) ja B (D) tuloihin 2.
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Laitteen äänilähdöt mahdollistavat yhdistämisen 100 V:n (tai 70 V:n) kaiutinvyöhykkeisiin.
Laitteen mukana toimitetaan 12-nastaiset liittimet. Johtimen halkaisija saa olla väliltä
0,14 mm² (AWG26) ja 1,5 mm² (AWG16).
Suositeltava kytkentäkaapeli: taipuisa, säikeinen kupari, LiY, 0,75 mm².
Asennuksen helpottamiseksi liitin on irrotettavissa. Kaiuttimia on mahdollista kytkeä siihen
pisteeseen asti, kunnes kaiutinverkoston kokonaistehonkulutus vastaa vahvistinkanavan
nimellistä tehoarvoa, missä tehoasteen lähtöjen nimelliskuormaresistanssia ei ylitetä. Lähtöjen
nimelliset tehoarvot ja nimelliskuormaresistanssit näkyvät tehovahvistimen dokumentaatiosta.
Huomautus!
Johtimen halkaisija
Jännitteen enimmäispudotus saa olla korkeintaan 10 %, jotta hälytyssignaali ei vaimene. Tämä
varmistaa myös riittävän signaalitason (valinnaisten) EOL-moduulien ohjausäänelle.
Vaara!
Lähdöissä voi käytön aikana esiintyä yli 140 V:n jännitepiikkejä. Kytketyt kaiutinvyöhykkeet on
sen vuoksi asennettava soveltuvien turvallisuusmääräysten mukaisesti. 100 V:n
kaiutinverkostoja asennettaessa ja käytettäessä on ehdottomasti noudatettava VDE-standardia
DIN VDE 0800. Erityisesti, jos kyseessä on 100 V:n kaiutinverkosto, jota käytetään
hälytysjärjestelmäsovelluksessa, kaikkien turvallisuustekijöiden on oltava turvallisuusluokan 3
mukaisia.

6.3

Käyttöjännite

Kytke 24 voltin DC-lähde DC-virran tuloon. Laitteen mukana toimitetaan 2-nastainen liitin.
Johtimen halkaisija saa olla väliltä 0,2 mm² (AWG24) ja 6 mm² (AWG10).
Suositeltava kytkentäkaapeli: taipuisa, säikeinen kupari, LiY, 4 mm².
DC-tulossa on suojaus väärää napaisuutta ja ylikuormaa varten. Sulake sijaitsee laitteen
sisäpuolella, eikä siihen pääse käsiksi ulkopuolelta.

!
6.4

Varoitus!
Älä koskaan kytke positiivista liitintä maadoitukseen.

CAN BUS
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Tämä osio sisältää yksityiskohtaisia tietoja laitteen liittämisestä CAN BUS -väylään ja CANosoitteen oikeista asetuksista.
Liitännät
Laitteessa on CAN BUS -väylää varten kaksi RJ-45-liitäntää. Liittimet on kytketty rinnan. Ne
toimivat tulona ja verkon ketjutuksessa. CAN-väylässä voidaan käyttää eri
tiedonsiirtonopeuksia niin, että nopeus on epäsuorasti verrannollinen väylän pituuteen. Jos
verkko on pieni, nopeus voi olla jopa 500 kb/s. Suurissa verkoissa nopeutta on laskettava
tarvittaessa aina miniminopeuteen 10 kb/s asti. Katso lisätietoja kohdasta CAN-väylänopeuden
määritys.
Huomautus!
Nopeuden tehdasasetuksena on 10 kb/s.
Seuraavassa taulukossa kuvataan tiedonsiirtonopeuden ja väylän pituuden / verkon koon välillä
oleva riippuvuus. Jos väylän pituus ylittää 1 000 m, on käytettävä CAN-toistimia.
Tiedonsiirtonopeus (kb/s)

Väylän pituus (m)

500

100

250

250

125

500

62.5

1000

Taulukko 6.1: CAN BUS -väylän tiedonsiirtonopeus ja väylän pituus

Seuraava kaavio näyttää CAN-portin/CAN-liittimen nastavastaavuudet.

Kuva 6.1: CAN-portin kytkentä

Kuva 6.2: CAN-liittimen kytkentä

Nasta

Kuvaus

Kaapelin väri
T568A

T568B
Oranssi

2

CAN_GND

Vihreä

4

CAN_H (+)

Sininen

5

CAN_L (-)

Siniraitainen

Taulukko 6.2: CAN BUS -liitännän kytkentä
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Kaapelin tekniset tiedot
CAN-väylän tiedonsiirtokaapeleina tulee käyttää ISO 11898-2 -standardin mukaisia suojattuja,
kierrettyjä kaapeleita, joiden impedanssi on 120 ohmia. Kaapelin molemmissa päissä on
käytettävä 120 ohmin päätevastuksia. Väylän enimmäispituus tiedonsiirtonopeudesta,
tiedonsiirtokaapelin tyypistä ja väylän käyttäjien määrästä.
Väylän pituus
(m)

0–40

Tiedonsiirtokaapeli

Päätevastus (Ω)

Tiedonsiirtonop
eus enintään

Vastus yksikköä

Kaapelin

kohden (mΩ/m)

halkaisija

< 70

0,25 - 0,34 mm²

124

1000 kb/s, 40 m

127

500 kb/s, 100 m

150–300

100 kb/s, 500 m

150–300

62,5 kb/s, 1000

AWG23, AWG22
40–300

< 60

0,34 - 0,6 mm²
AWG22, AWG20

300–600

< 40

0,5 - 0,6 mm²
AWG20

600–1000

< 26

0,75 - 0,8 mm²
AWG18

m

Taulukko 6.3: CAN-verkostojen riippuvuudet 64 käyttäjään asti

Jos CAN-väylässä on pitkiä kaapeleita ja useita laitteita, päätevastuksiksi suositellaan
määrityksen mukaista 120 ohmin päätevastusta suurempia, jotta vähennetään liittymäohjainten
resistiivistä kuormaa. Tämä vähentää kaapelin päiden välistä jännitehäviötä.
Seuraavasta taulukosta voidaan katsoa alustavat arviot vaadittaville kaapelivahvuuksille eri
pituisissa väylissä ja väylän eri käyttäjämäärillä.
Väylän pituus (m)

CAN BUS -väylän laitteiden määrään
32

64

100

100

0,25 mm² tai AWG24

0,34 mm² tai AWG22

0,34 mm² tai AWG22

250

0,34 mm² tai AWG22

0,5 mm² tai AWG20

0,5 mm² tai AWG20

500

0,75 mm² tai AWG18

0,75 mm² tai AWG18

1,0 mm² tai AWG17

Taulukko 6.4: CAN BUS -kaapelin halkaisija

Jos liittyvää laitetta ei voida suoraan kytkeä CAN-väylään, on käytettävä linjaväylää
(haaralinjaa). Koska CAN-väylässä on aina oltava täsmälleen kaksi päätevastusta, linjaväylää ei
voi päättää. Tämä luo heijastuksia, mikä heikentää muuta väyläjärjestelmää. Heijastusten
minimoimiseksi näiden linjaväylien yksittäinen pituus ei saa ylittää 2 metriä alle 125 kb/s:n
tiedonsiirtonopeuksissa tai 0,3 metriä suuremmissa nopeuksissa. Kaikkien linjaväylien
yhteispituus saa olla enintään 30 m.
Ota huomioon seuraavat seikat:
–

Telineen johdotuksessa voidaan käyttää tavallisia 100 ohmin RJ-45-kaapeleita (AWG 24/
AWG 26) alle 10 m johdoissa.

–

Edellä kuvattuja verkkokaapeloinnin ohjeita pitää noudattaa kaapeloitaessa telineitä
keskenään ja kytkettäessä ne rakennuksen verkkoon.
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Ohjaustulo

6.5

Laitteen takaosassa on kaksi ohjaustuloporttia (tulo 1–5 tai 6–10).
CONTROL IN -portti jakautuu kahteen osaan:
–

Yläosassa on viisi vapaasti määritettävää valvottua, eristämätöntä ohjaustuloa.

–

Alaosassa on viisi vapaasti määritettävää eristettyä ohjaustuloa.

Laitteen mukana toimitetaan 10-nastaiset liittimet. Johtimen halkaisija saa olla väliltä
0,14 mm² (AWG26) ja 1,5 mm² (AWG16). Suositeltava kytkentäkaapeli: taipuisa, säikeinen
kupari, LiY, 0,25 mm². Ohjausportti määritetään IRIS-Net-ohjelmistossa.
Varoitus!

!

Ohjaustulon suurin sallittu jännite on 32 V.

Kuva 6.3: CONTROL IN -portin valvottujen tai eristettyjen tulojen käyttö

Valvotut ohjaustulot
Valvottuja ohjaustuloja voidaan käyttää:
–

normaaleina loogisina (korkea/matala) tuloina (matala <= 5 V tai korkea >= 10 V) tai

–

valvottuina tuloina, joissa tila on aktiivinen, ei-aktiivinen, avoin piiri tai oikosulku.

Käytettäessä valvottuja tuloja (esim. kytkettäessä CIE) lisää kaksi vastusta yllä olevan
mukaisesti (jos ei ole jo liitetty yhdistetyn laitteen lähtöihin).
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Huomautus!
Valvotuissa tuloissa on sisäinen 8,2 kΩ:n ylösvetovastus. Maadoitusnastoissa on
automaattisesti palautuva 140 mA:n sulake.

Eristetyt ohjaustulot
Eristettyjä ohjaustuloja voidaan käyttää vain normaaleina loogisina (korkea/matala) tuloina
(matala <= 5 V tai korkea >= 10 V). Nämä tulot ovat VDE 0833-4 -standardin mukaisia.

6.6

Ohjauslähtö

Ohjauslähdöt
Vapaasti ohjelmoitavissa olevat ohjauslähdöt on suunniteltu avokollektorilähdöiksi, joilla on
korkea vastus (avoin), kun ne eivät ole aktiivisina (OFF/inaktiivinen). Aktiivisena (ON/
aktiivinen) ollessaan lähdöt ovat suljettuna maahan.
Varoitus!

!

Sallittu enimmäisvirta lähtöä kohti on 40 mA. Sallittu enimmäisjännite on 32 V.

Ulkoisesti kytkettyjen elementtien käyttämiseksi on liitännässä V käytettävissä jännitelähde
(liitännän V jännite on identtinen laitteen tulojännitteen kanssa); katso myös seuraavaa kuvaa.
Maadoitusnastassa on automaattisesti palautuva 750 mA:n sulake.
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Kuva 6.4: Releen CIE:n valvontakoskettimien kytkeminen CONTROL OUT -porttiin

Valvontarele
Valvontarelettä REL (vaihtokosketin) voidaan käyttää VDE 0833-4 -yhteensopivana lähtönä.
IRIS-Net-ohjelmiston avulla käyttäjä voi määrittää parametrit tai vikatyypit, joissa
vaihtokytkimen pitää suorittaa vaihto. Jos laite integroidaan hälytysjärjestelmiin, suositellaan
käytettäväksi avautuvaa kosketinta (valmiusvirran periaate).
Varoitus!

!

Valvontareleen enimmäiskuormitus on 32 V/1 A.

CIE

4CR12
4R24

Kuva 6.5: REL-koskettimen sisäinen määritys (VDE 0833-4)
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Määritys

7.1

CAN-osoitteen asetus
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Laitteen CAN-osoite asetetaan osoitteen valintakytkimillä HIGH ja LOW. CAN-verkossa voidaan
käyttää osoitteita 1–250 (hex 01–FA). Osoite asetetaan käyttäen heksadesimaalijärjestelmää.
LOW-valintakytkimellä asetetaan alempi numero ja HIGH-valintakytkimellä ylempi numero.
Huomautus!
Jokainen osoite saa esiintyä järjestelmässä vain kerran. Muussa tapauksessa esiintyy
verkkoristiriitoja.
Osoite 0 (00 hex, tehdasasetus) varmistaa, että laite on irti etäliikenteestä. Se ei näy
järjestelmässä, vaikka se fyysisesti onkin kytketty CAN-väylään.
HIGH

LOW

Osoite

0

0

Erillinen

0

1–F

1–15

1

0–F

16–31

2

0–F

32–47

3

0–F

48–63

4

0–F

64–79

5

0–F

80–95

6

0–F

96–111

7

0–F

112–127

8

0–F

128–143

9

0–F

144–159

A

0–F

160–175

B

0–F

176–191

C

0–F

192–207

D

0–F

208–223

E

0–F

224–239

F

0–A

240–250

F

B–F

Varattu

Taulukko 7.1: CAN-osoitteet
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CAN-väylänopeuden näyttö
Jos haluat tarkistaa CAN-väylänopeuden, paina Upotettu painike -painiketta vähintään
sekunnin ajan. Etupaneelin kolme merkkivaloa ilmaisevat asetetun tiedonsiirtonopeuden
kahden sekunnin ajan, jonka jälkeen kaikki merkkivalot syttyvät (“LED-testi”). Katso lisätietoja
seuraavasta taulukosta.
Siirtonopeus (kb/s)

Vyöhyketilan

Vyöhyketilan

merkkivalo, vyöhyke

merkkivalo, vyöhyke

Verkon merkkivalo

23

24

10

Pois käytöstä

Pois käytöstä

Käytössä

20

Pois käytöstä

Käytössä

Pois käytöstä

62.5

Pois käytöstä

Käytössä

Käytössä

125

Käytössä

Pois käytöstä

Pois käytöstä

250

Käytössä

Pois käytöstä

Käytössä

500

Käytössä

Käytössä

Pois käytöstä

Taulukko 7.2: CAN-tiedonsiirtonopeuden näyttäminen etupaneelin merkkivaloilla

7.3

CAN-väylänopeuden määritys
CAN-väylänopeus voidaan määrittää UCC1 USB-CAN CONVERTER -muuntimella tai suoraan
laitteen etuosasta.
CAN-väylänopeuden vaihtaminen
Huomautus!
CAN-väylänopeuden voi vaihtaa vain, jos CAN-osoitteeksi on asetettu 00.
Vaihda CAN-väylänopeus seuraavasti:
1.

Pidä Upotettu painike -painiketta painettuna vähintään sekunnin ajan. CAN-väylänopeus
näkyy kahden sekunnin ajan. Katso lisätietoja osiosta “CAN-väylänopeuden näyttö”.

2.

Vapauta Upotettu painike -painike heti, kun CAN-väylänopeus on näkyvissä. Jos tätä
painiketta painetaan yli 3 sekuntia, laite palautuu tehdasasetuksille.

3.

CAN-väylänopeus vaihtuu seuraavaksi korkeampaan nopeuteen, kun painat Upotettu
painike -painiketta lyhyesti. Merkkivalot osoittavat uuden asetuksen.

4.

Toista vaihetta 3, kunnes siirtonopeus on haluttu. (Esimerkki: Jos haluat muuttaa
nopeuden 62,5 kb/s nopeudeksi 20 kb/s, paina Upotettu painike -painiketta täsmälleen
viisi kertaa, jolloin nopeus vaihtuu seuraavasti: 62,5 > 125 > 250 > 500 > 10 > 20).

5.

Uusi CAN-väylänopeus tulee voimaan, kun on kulunut kaksi sekuntia viimeisestä Upotettu
painike -painikkeen painamisesta.
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8.1

Kaiutinlinjojen valvonta
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Kaiutinlinjojen valvontaan on kolme eri vaihtoehtoa. Ne eroavat toisistaan tehokkuuden,
kustannusten ja eri sovelluksiin ja tilanteisiin soveltuvuutensa puolesta.
Yleisesti ottaen laite voi havaita avoimen piirin ja oikosulun. Avoimen piirin tapauksessa
voidaan luoda ainoastaan vikailmoitus. Oikosulun tapahtuessa luodaan vikailmoitus ja
kaiuttimen linja menee automaattisesti pois päältä, jotta oikosulku ei vaikuttaisi muihin
kaiutinlinjoihin.

8.1.1

Impedanssin mittaus
PVA-4CR12-ohjain on varustettu kaiutinlinjan impedanssinmittaustoiminnolla. Toiminto mittaa
lähtövirran ja lähtöjännitteen tehoarvoja. Kytketyn kaiutinlinjan impedanssiarvo lasketaan
näiden mittojen perusteella. Koska taajuus ja lämpötila vaikuttavat kaiutinlinjan mittauksiin,
tuloksena saatu arvo voi vaihdella merkittävästi. Mittaamiseen suositellaan sopivan taajuista
jatkuvaa sinimuotoista signaalia. Jännitteen ja virran mittaukset eivät ole absoluuttisten
arvojen kalibroituja mittauksia. Mitattua arvoa verrataan vastaavaan viitemittaukseen ja hyvä/
huono tila kerrotaan näiden kahden arvon välisestä erosta riippuen. Jos ohjain vaihdetaan,
viitemittaus tulee suorittaa uudelleen. Impedanssimittauksen asetukset tehdään IRIS-Netohjelmistolla.
Parametri

Arvo

Oletusasetus (IRISNet)

Impedanssialue

20–10000 Ω (vastaa aluetta 500–1 W)

Impedanssitoleranssi

6% ± 2 Ω

Taajuusalue

20–4000 Hz

30 Hz

Jännitealue

0,1–1,0 V

0.5 V

Taulukko 8.1: Impedanssin mittauksen määritykset

Huomautus!
Vahvistimen (kaiuttimet ja kaapelointi) tuloon liitetyn kokonaisimpedanssin tulee olla
määritetyllä impedanssialueella, mitä tulee testitaajuuteen (katso taulukko Impedanssin
mittauksen määritykset).
Huomautus!
Yksittäisen kaiuttimen linjahäiriön tai vikaantumisen havaitsemiseksi tulee noudattaa
seuraavia ohjeita: Kytke yhteen kaiutinlinjaan korkeintaan viisi kaiutinta. Kaikilla kaiutinlinjan
kaiuttimilla on oltava sama impedanssi.

8.1.2

EOL-orjamoduuli
EOL-tekniikka mahdollistaa kaiutinlinjojen valvonnan oikosulkujen ja häiriöiden varalta. EOLmoduuleita voidaan käyttää inaktiivisten ja aktiivisten kaiutinlinjojen pysyvään valvontaan,
esimerkiksi kaiutinlinjojen, joissa on pysyvää taustamusiikkia, tai jos käytetään passiivista
äänenvoimakkuuden ohjausta.
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Käyttötapa
EOL-orjamoduuli PVA-W1EOL asennetaan kaiutinlinjan päähän. Kaiutinlinjaa käytetään sekä
moduulin virtalähteenä (kuulumattoman ohjausäänen kautta) ja kaksisuuntaiseen viestintään
tulovaiheen EOL-isännän ja EOL-orjamoduulin välillä (erittäin matalataajuuksisten signaalien
avulla). Jos viestinnässä tapahtuu virhe, esimerkiksi jos EOL-isäntä ei saa orjalta vastausta,
luodaan virheilmoitus. Orjamoduulien yksilölliset osoitteet mahdollistavat useiden
orjamoduulien kytkemisen yhteen kaiutinlinjaan.
Isäntä- ja orjamoduulien välisen viestinnän mahdollistamiseksi EOL-orjamoduulit on
maadoitettava. Tähän tarkoitukseen sopii kaiutinkaapelin suojaus, vapaa johto
kaiutinkaapelissa tai muu käytettävissä oleva maadoituspiste, kuten virransyöttöjärjestelmän
turvamaadoitus. Vahvistimen lähtölinjan ja maadoituksen välisen resistanssin RG on oltava
vähintään 1,5 MΩ. Laitteen lähtölinjan ja maadoituksen välinen kapasiteetti CG saa olla
korkeintaan 400 nF.
Speaker +

Speaker -

CG

Filter

DC/DC

Send/
Receive

Control

-

Shield / Wire / Ground

-

RG

+

Address

Kuva 8.1: Piirikaavio (RG ja CG riippuvat kaiuttimen asennuksesta, kuten johtotyypistä ja johdon pituudesta)

EOL-valvontatoiminnon asetukset
Kytke EOL-orjamoduulit kaiutinlinjan päähän. Aseta haluamasi osoite DIP-kytkimille ➊. Katso
lisätietoja PVA-W1EOL:n asennusohjeista.

1
2
8.1.3

Plena EOL
Plenan EOL-levyjä voidaan käyttää inaktiivisten ja aktiivisten kaiutinlinjojen pysyvään
valvontaan. PLN-1EOL-moduulia voidaan käyttää valvomaan esimerkiksi kaiutinlinjoja, joissa on
pysyvää taustamusiikkia, tai jos käytetään passiivista äänenvoimakkuuden ohjausta.
Plena-linjapäätelevyt (PLN-1EOL) valvovat ohjausäänen esiintymistä kaiutinlinjalla. Levy
kytkeytyy kaiutinlinjan päähän ja tunnistaa ohjausäänen. Signaali on linjalla aina taustamusiikin (BGM) soidessa, soiton aikana ja myös silloin, kun linjalla ei ole muita
signaaleja. Ohjausääni on hyvin hiljainen (-20 dB), eikä sitä voi kuulla. Kun ohjausääni
tunnistetaan, merkkivalo syttyy ja kosketin levyllä suljetaan. Kun ohjausääni epäonnistuu,
kosketin avautuu ja merkkivalo sammuu. Jos se on asennettu kaiutinlinjan päähän, tämä
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vaikuttaa koko linjan eheyteen. Ohjausäänen esiintyminen ei ole riippuvainen linjalla olevien
kaiuttimien määrästä, linjan kuormituksesta tai linjan kapasitanssista. Kosketinta voidaan
käyttää kaiutinlinjan vikojen tunnistamiseen ja raportointiin.
Yhteen vikatuloon voidaan liittää peräkkäin useita linjapäätelevyjä. Tämän ansiosta voidaan
valvoa myös monihaaraisia kaiutinlinjoja. Koska taustamusiikki sisältää ohjausäänen,
taustamusiikkia ei tarvitse kytkeä pois päältä.
Katso järjestelmän käyttöoppaasta tietoja asennuksesta ja asetuksista.

8.2

Ohjausääni
Laitteessa on sisäinen, määriteltävä ohjausäänigeneraattori ja signaalinvahvistin, jotka voidaan
vaihtaa kaiutinvyöhykkeille. Ohjausäänigeneraattori määritellään IRIS-Net-ohjelmistolla.
Parametri

Arvo/alue

Oletusasetus (IRISNet)

Generaattorin tila

Käytössä / ei käytössä

Pois käytöstä

Signaalin taajuus

18000–21500 Hz

21000 Hz

Signaalin amplitudi (riippuu

1–10 V

8V

kuormasta)
Huomautus!
Tietyissä olosuhteissa (esimerkiksi jos signaalitaso on korkea tai jos käytössä on korkean
herkkyyden kaiuttimet korkealla taajuusalueella) on mahdollista, että ihmiset voivat kuulla
ohjausäänen. Nosta tässä tapauksessa ohjausäänen taajuutta.
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Kunnossapito

9.1

Laiteohjelmiston päivitys
Laitteen laiteohjelmisto voidaan päivittää IRIS-Net-ohjelmistolla. CAN-väylän siirtonopeudesta
riippuen päivitykseen voi kulua aikaa minuutista ylöspäin. Koska järjestelmän kaikkia
ohjelmistoja kehitetään jatkuvasti, ohjaimen laiteohjelmisto voi olla tarpeen päivittää. IRIS-Net
näyttää mahdolliset ohjelmistojen yhteensopimattomuudet. Katso lisätietoja
laiteohjelmistopäivityksistä IRIS-Net-ohjelmiston oppaista.

Asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

9.2

Laitteeseen on valmiiksi ohjelmoitu seuraavat toiminnot ja ominaisuuksien asetukset:
Parametri

Asetus/kuvaus

CAN-väylänopeus

10 kb/s

Kaiutinlähtöjen releet

Pois (kaikki vyöhykkeet kytketty AMP IN
1:een)

GPI

Digitaalinen tulo (ei valvontaa)

GPO

Pois käytöstä

Sisäisen ohjausäänen luonti

Pois käytöstä

Taulukko 9.1: Laitteen tehdasasetukset

Laitteen asetukset voidaan palauttaa oletusarvoiksi manuaalisesti tai IRIS-Net-ohjelmistolla.
Palauttaessasi asetukset manuaalisesti suorita seuraavat vaiheet laitteen ollessa virta
kytkettynä:
1.

Irrota laite CAN BUS -väylästä.

2.

Aseta osoitteeksi “00” käyttäen takapaneelin CAN ADDRESS -valintakytkintä.

3.

Paina etupaneelissa olevaa painiketta Upotettu painike vähintään kolmen sekunnin ajan.

Laitteen tehdasasetukset on nyt palautettu.
Varoitus!

!

Ennen kuin kytket laitteen CAN BUS -väylään, tarkista CAN-väylänopeus, joka voi vaihtua
tietyissä tilanteissa.
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Tekniset tiedot
PVA-4R24 24 Zone Router

PAVIRO -reititin sisältää reitittimen ja
valvonnan

Äänitulot (100 V)

AMP IN: 4 ✕ 6-nastainen portti

–

Enimmäisjännite

120 Veff

–

Enimmäisvirta

7,2 A

–

Enimmäisteho

500 W

Äänilähdöt (100 V)

SPEAKER OUT: 4 ✕ 12-nastainen portti

–

Enimmäisjännite

120 Veff

–

Enimmäisvirta

7,2 A

–

Enimmäisteho

500 W

CONTROL IN

4 ✕ 10-nastainen portti

–

–

10 valvottua tuloa (0–24 V, Umax = 32 V)

–

10 eristettyä tuloa (matala: U ≤ 5 V DC;

Ohjaustulot

korkea: U ≥ 10 V DC , Umax = 32 V)
CONTROL OUT

4 ✕ 10-nastainen portti

–

24 matalatehoista lähtöä (avokollektori, Umax

Ohjauslähdöt

= 32 V, Imax = 40 mA)
–

Valvontarele

2 (sulkeutuvat/avautuvat relekoskettimet,
Umax = 32 V, Imax= 1 A)

Liitännät
–

CAN BUS -portti

2 ✕ RJ-45, 10–500 kb/s (ohjaimelle,
reitittimelle ja vahvistinliitännälle)

10.1

Tasavirtatulo

21–32 V DC

Virrankulutus

5–60W

Enimmäissyöttövirta

–

Valmiustilassa< 250 mA

–

Vapaa/Kuulutus/Hälytys < 800 mA

Käyttölämpötila

-5 –+45 °C

Sähkömagneettinen ympäristö

E1, E2, E3

Tuotteen mitat (leveys ✕ korkeus ✕ syvyys)

19”, 2 HU, 483 ✕ 88,2 ✕ 391 mm

Nettopaino

8,2 kg

Lähetyspaino

9,7 kg

Standardit
Laite vastaa seuraavien standardien vaatimuksia (helmikuu 2015):
–

EN 50130-4
18-Jun-2015 | 03 | F01U306901

30

fi | Tekniset tiedot

10.2

PAVIRO Router

–

EN 50581

–

IEC 60065

–

EN 60945

–

EN 60950

–

EN 61000-6-3

Mitat
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