JIS - 3S5 - SAVUNPOISTOKESKUKSET
Turvallisia ja toimivia järjestelmiä kaikkiin kohteisiin

Eikö sopivaa savunpoistoratkaisua tunnu löytyvän?
Ota yhteys ammattitaitoiseen myyntihenkilökuntaamme. Neuvomme mielellämme oikeat savunpoistoratkaisut kustannusten minimoisiseksi. Katsotaan
yhdessä, milloin tulisi käyttää vakiokeskuksia ja milloin
taas on syytä käyttää kohteeseen räätälöityjä ratkaisuja.

Vakiokeskukset ovat 1...5 -piirisiä ja niihin voidaan
kytkeä 24 VDC avausmoottoreita enintään 20 ampeerin
nimellisvirtaa vastaava määrä / keskus. Ohjattaviksi
soveltuvat kaikki Mingardin 24 VDC jännitteellä toimivat
1S-, 1E- ja 1M-avaajat. Kohteen savunpoisto voi koostua
useammasta vakiokeskuksesta. Toimitamme tilauksesta
myös suuremmille moottorivirroille ja useammilla
piireillä sekä erilaisilla lisätoiminnoilla varustettuja
räätälöityjä keskuksia
Tämä esite kattaa 3S5-01 sarjan savunpoistokeskukset
ja niihin liittettävien ohjauslaitteiden käytön, toiminnan
ja kytkennät. Keskuksien lisäksi esite sisältää
3S5-SW-Etäpainikkeen, savu- ja lämpöilmaisimien ja
ohjauskytkimen tiedot. Ohjauskyt-kimen tilalla / rinnalla
voidaan käyttää mitä tahansa sulkeutuvia, potentiaalivapaita koskettimia.

Takuuaika on yksi (1) vuosi tuotteen toimituspäivästä
lukien. Lisätietoa www.jis.fi.

Koska savunpoistokeskuksiin kytkettävät avaajalaitteet
toimivat matalalla jännitteellä, aiheutuu kaapelissa merkittäviä jännitehäviöitä kaapelietäisyyksien kasvaessa.
(katso kaapeloinnin ohjeet sivulta 10).
Savunpoistokeskukset kannattaakin sijoittaa mahdollisimman
lähelle avattavia ikkunoita/ luukkuja, kuitenkin paikkaan,
jossa niiden huoltaminen on vaivatonta. Yleisissä
tiloissa savunpoistokeskukset kannattaa sijoittaa paikkaan,
mihin asiattomat eivät pääse (sähkö-/LVI-tilat, jne).
3S5-SW-Etäpainikkeet sijoitetaan paloviranomaisten
määräämiin paikkoihin, yleensä pääsisäänkäyntien
läheisyyteen, hyökkäystielle.
Ohjauspainikkeet kannattaa sijoittaa sinne, missä niitä
eniten tarvitaan. Mahdolliset savu- ja lämpöilmaisimet
tulee sijoittaa järkevästi, jotta ne antavat avauskäskyt
tarvittaessa, mutta eivät anna turhia hälytyksiä.

Teetä hyvissä ajoin savunpoisto-, sähkö- ja sijoitussuunnitelmat savunpoistoalueineen suunnittelu-/arkkitehtitoimistoilla ja hyväksytä ne paikallisilla paloviranomaisilla. Mikäli käytät JIS Automationilta ostettuja
komponentteja, ei sinun tarvitse hyväksyttää komponentteja erikseen, koska ne ovat jo hyväksytty
savunpoistokäyttöön määräysten mukaan.
Keskukset ovat CE-merkittyjä.

Jokainen savunpoistopiiri (-alue) vaatii
yhden ohjainkortin. Ohjainkorttiin
kytketään kyseisen savunpoistoalueen ohjaukset.
Lisäksi ohjainkortilla on yksi avaajalaitteen moottorilähtö;
24 VDC, 4 A (sulake 4 A).
Ohjainkortteja voi vakiokeskuksessa olla
1-5 kpl (- piirien lukumäärä) ja mukana tulee
3 kpl 4,7k

Suurempiin 3S5-0101EM-keskuksiin voidaan
ohjainkortteihin liittää lisäksi moottorikortteja.
Moottorikortilla on vain avaajalaitteen moottorilähtö:
24 VDC, 4 A (sulake 4 A).
Moottorikortti toimii ohjainkortin käskyjen
mukaan. Ohjain- ja moottorikortteja
yhteensä voi yhdessä vakiokeskuksessa
olla enintään 5 kpl (moottorivirrat
yhteensä = 5 x 4 A = 20 A). Pakkauksessa mukana

Suurempiin 3S5-0101EM-keskuksiin voidaan
ohjainkortteihin liittää lisäksi moottorikortteja.
Moottorikortilla on vain avaajalaitteen moottorilähtö:
24 VDC, 16 A (sulake 15 A).
Moottorikortti toimii ohjainkortin käskyjen
mukaan. Ohjain- ja moottorikortteja
yhteensä voi yhdessä vakiokeskuksessa
olla enintään 1 kpl (moottorivirrat
yhteensä = 4 A + 16 A = 20 A). Pakkauksessa mukana

3S5-0101EM-xxx keskukset ovat kooltaan 470x390x200. Varustettu 20 Ah akustolla.
OK = ohjauskorttien lukumäärä = savunpoistopiirien (-alueiden) lukumäärä.
MK = moottorikorttien lukumäärä piireittäin

Tuuletustoimintoa ohjataan painikkeilla Vent Open ja
Vent Close.
Open toiminto toimii kahdella tavalla. Painiketta pidettäessä pohjassa ja luukku liikkuu, kun painiketta painetaan.
Kertapainalluksen antamalla ohjauskäsky on päällä 3min.
Close toiminto toimii vain yhdellä tavalla. Kiinniajo käsky
on päällä 3min, huolimatta siitä, kuinka painiketta painetaan.
Mikäli tuuletusta on avattu, Vent-merkkivalo palaa
yhtenäisesti. Luukkujen sulkemisen tai avauksen aikana
KELTAINEN vent-led vilkkuu. Close-toiminnon jälkeen
KELTAINEN vent-led sammuu hetken päästä.

Nosta akut niille varatulle paikalle. Pujota kierretangot
pohjalevyn reikiin. Aseta poikkituki paikalleen,
pujottamalla kierretangot sen lävitse. Lisää aluslaatat ja
siipimutterit. Kiristä sopivaan tiukkuuteen, ettei akut
pääse liikkumaan. Älä ylikiristä. Kytke akut sarjaan.

Akun väärinkytkentä
Savunpoisto laukaistu

Laite saa käyttöjännitteen akulta ja/tai verkkolaitteelta,
joka samalla huolehtii akun ylläpitolatauksesta.
Keskus jatkaa toimintaansa myös, mikäli jompikumpi
näistä teholähteistä vikaantuu.
Verkkolaitteen negatiivinen lähtönapa sekä akun
negatiivinen napa kytkeytyvät laitteella samaan
sisäiseen maadoituspisteeseen. Nämä kytketään
liittimeen Charger- / Batt-

3S5-0100E-1 keskuksessa on valmiustilalle VIHREÄ led ja
jännitteen alenemiselle ORANSSI led.
Verkkojännitteelle 230VAC on oma ORANSSI led (syöttöliittimessä, joka palaa kun verkkojännite on kytketty.

Jasperintie 334, 33960 PIRKKALA
Puhelin: +358 (0) 10 327 8730
Arentitie 9, 00410 HELSINKI
Puhelin: +358 (0) 10 327 8730
Rautatehtaankatu 8, 20200 TURKU
Puhelin: +358 (0) 10 327 8730

www.jis.fi

10/2021

Keskus toimii myös akkuvarmenteisesti. Keskus
on toimintakuntoinen ollessaan kytkettynä
verkkosyöttöön (verkkosyötön ilmaiseva ORANSSI led
syöttöliittimessä palaa) myös siinä tapauksessa, jos
akut kytketään irti tai ne purkautuvat. Purkautuneet
akut pitää vaihtaa toimintakuntoisiin heti.

