
TSGA SMART
-kaasuanalysaattori

Sivu 1 (4) SYYSKUU 2019 TFP1270_FI

Yhteystiedot www.tyco-fire.com

TÄRKEÄÄ
Lue viranomaismääräyksiä koskevat 
tiedot sekä terveysvaroitukset tekni-
sestä esitteestä TFP2300.

Yleiskuvaus
TYCO TSGA SMART -kaasuanalysaat-
tori valvoo jatkuvasti ja reaaliaikaisesti 
typpi (N2)- tai happi (O2) -pitoisuuksia 
kuvaputkisprinkleri-/ennakkolaukai-
sujärjestelmissä. Analysaattori ottaa 
näytteen viereisen kuivajärjestelmän 
TAV-D-hapenpoistolaitteen tai TSV-D 
Smart -hapenpoistolaitteen poisto-
kaasusta. Kaasu virtaa ulos hapen-
poistolaitteen kuristussuuttimesta 
paineletkun kautta, jotta virtaus ana-
lysaattoriin on hidas ja hallittu. Suosi-
teltavaa on asentaa yksi analysaattori 
jokaista TYCO-typpigeneraattoria 
kohden.

Analysaattorilla on monta erilaista tehtä-
vää. Siinä on ohjelmoitava kontaktilähtö 
yhdelle kolmesta erilaisesta pitoisuusta-
sosta (1 %, 3 % ja 5 %), joka varoittaa 
käyttäjää varhaisessa vaiheessa, kun 
palontorjuntajärjestelmän typpipitoisuus 
laskee halutun tason alapuolelle.

Analysaattorissa on lisäksi RS-485-
portti valinnaista etäohjausta ja -val-
vontaa varten. Lisäksi analysaattori 
näyttää joko happi- tai typpipitoisuu-
den. Analysaattori suojaa itseään vau-
rioitumiselta ja pystyy tunnistamaan 
anturin toiminnan mahdollisen heiken-
tymisen. Tässä tilanteessa tulee virheil-
moitus ja hälytysrele aktivoituu. Anturi 
suorittaa itsediagnostiikkatestin viiden 
minuutin kuluttua virran kytkemisestä. 
Jos happitaso on tällöin alle 0,3 %, 

hälytysrele aktivoituu ja anturi kytkey-
tyy automaattisesti pois päältä. Anturi 
käynnistyy uudelleen automaattisesti 
24 tunnin kuluttua ja jatkaa kaasupi-
toisuustasojen seurantaa. Tämä estää 
näytteenoton erittäin alhaisella happi-
tasolla, mikä voisi vahingoittaa anturia. 
Jos anturi havaitsee happipitoisuuden 
nopeaa vaihtelua, se antaa virheilmoi-
tuksen ja aktivoi hälytysreleen kytkey-
tymättä pois päältä.

HUOMAUTUS
Tässä kuvatut TYCO TSGA SMART 
-kaasuanalysaattorit on asennettava ja 
huollettava tämän ohjeen sekä mahdol-
listen muiden viranomaismääräysten 
mukaisesti. Muussa tapauksessa lait-
teiden suorituskyky voi heikentyä.

Omistajan vastuulla on pitää palontor-
juntajärjestelmä ja -laitteet asianmukai-
sessa toimintakunnossa. Jos asiasta on 
kysyttävää, ota yhteys asentajaan tai 
tuotteen valmistajaan.

Tekniset tiedot
Mitat
8 tuumaa (leveys) x 3,5 tuumaa (syvyys) x 
8 tuumaa (korkeus) (203 mm (leveys) x 89 
mm (syvyys) x 203 mm (korkeus))

Lämpötila-alue
40–105 °F (5–40 °C)

Sähköliitännät
120 VAC, 60 Hz / 0,5 A
230 VAC, 50 Hz / 0,5 A
24 VDC / 2 A

Anturin tyyppi
Zirkoniumdioksidi

Signaalilähtö
0–5 VDC lineaarinen lähtö, 4–20 mA lineaa-
rinen lähtö

Lähdön näyttö
%O2 tai %N2

O2-taso kontaktin sulkeutuessa
1 %, 3 % tai 5 %

Resoluutio
1 dp (nn,n %)

Tarkkuus
1 %

Näytteenottoliitäntä
5/32 tuuman muoviletku, pikaliitin
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Asennus
HUOMAUTUS

Kun TYCO TSGA SMART -kaasuana-
lysaattori liitetään palontorjuntajärjestel-
mään, jossa käytetään kuivajärjestelmän 
TAV-D-hapenpoistolaitetta, tarvitaan 
oma TAV-D-hapenpoistolaite jatkuvan 
kaasuvirran tuottamiseksi analysoin-
tia varten. TAV-D-hapenpoistolaitteen 
äänenvaimennin on poistettava ja tilalle 
on asennettava 5/32 tuuman pikaliitin.

Kun TYCO TSGA SMART -kaasuana-
lysaattori liitetään palontorjuntajärjestel-
mään, jossa käytetään kuivajärjestelmän 
TSV-D Smart -hapenpoistolaitetta, 
TSV-D-hapenpoistolaitteen näytteen-
oton pikaliitin on poistettava ja tilalle 
on asennettava 5/32 tuuman pikaliitin 
(työntöliitin).

TYCO TSGA SMART -kaasuanalysaat-
tori on asennettava tämän kappaleen 
ohjeiden mukaisesti.

Vaihe 1. Asenna SMART-kaasuana-
lysaattori seinälle kuivajärjestelmän 
TAV-D-hapenpoistolaitteen tai TSV-D 
Smart -hapenpoistolaitteen viereen (ei 
sisälly toimitukseen).

Vaihe 2. Kun analysaattori on asen-
nettu, liitä 5/32 tuuman letku 
SMART-kaasuanalysaattorin päällä 
olevaan pikaliittimeen.

Vaihe 3. Liitä letkun toinen pää TAV-D- 
tai TSV-D Smart -hapenpoistolaitteen 
ulostulossa olevaan pikaliittimeen. 

Vaihe 4. Kun syöttövirta on katkaistu, 
liitä virtajohto 120 VAC / 60 Hz tai 230 
VAC / 50 Hz tietokoneen piirilevyn 
LOHKOON J6 kuvan 1 mukaisesti.

Vaihe 5. Valitse sopiva kaasun pitoisuus-
taso näytettäväksi SMART-kaasuana-
lysaattorin näytössä käyttäen kytkimen 
1 (SW1) DIP-kytkintä 1: Typpi (N2) tai 
happi (O2).

Huom. N2 on suositeltava.

Vaihe 6. Kun kaasuvirtanäytteen puh-
tauden valvonnassa tarvitaan normaa-
listi auki (NO) kontakti, kytke LOHKON 
J5 OVER-kontaktit (J5-1 ja J5-2) kuvan 
2 mukaisesti.

a. Jos halutaan ALHAISEN typpipi-
toisuuden (N2) / KORKEAN hap-
pipitoisuuden (O2) hälytys, valitse 
vastaava O2-pitoisuustaso käyt-
täen kytkimen 1 (SW1) DIP-kyt-
kintä 2 (5 %), DIP-kytkintä 3 (3 %) 
tai DIP-kytkintä 4 (1 %) OVER-re-
lelähdön aktivointiin.

Huom. 5 %:n O2-pitoisuustaso (SW1 
DIP2) on suositeltava. 

Vaihe 7. Kun kaasuvirtanäytteen puh-
tauden valvonnassa tarvitaan analogia-
lähtö, kytke positiivinen johdin LOHKON 
J4 liitäntään A_OUT+ (J4-1) ja negatiivi-
nen liitäntään A_OUT– (J4-2).

a. Valitse 4–20 mA:n lähtö kytkimen 
2 (SW2) DIP-kytkimellä 1.

b. Valitse 5 V (0–5 V) tai 10 V (0–10 
V) kytkimen 2 (SW2) DIP-kytki-
mellä 2.

Vaihe 8. Jos halutaan RS-485-etäoh-
jaus/-valvonta, kytke RS-485-johtimet 
LOHKON J4 liitäntään D+ (J4-4), D- 
(J4-5) ja D_GND (J4-6).

Hälytyksen ohitus typpi-inertoinnin 
aikana
OVER-kontaktit voidaan ohittaa 
siten, että ne eivät lähetä matalan 
typpitason signaalia kiinteistöauto-
maatiojärjestelmään 14 päivän typ-
pi-inertointiprosessin aikana, kun 
SMART-kaasuanalysaattoria käytetään 
yhdessä kuivajärjestelmän TSV-D Smart 
-hapenpoistolaitteen kanssa. Liitännät 
on esitetty kuvassa 3.

Vaihe 1. Kytke TSV-D Smart -hapen-
poistolaitteen varalla olevat normaalisti 
kiinni (NC) -kontaktit (liitännät 8 ja 11) 
SMART-kaasuanalysaattorin normaalisti 
auki (NO) -kontakteihin – LOHKON J5 
navat J5-1 ja J5-2.

Tilan 
LED-valon 

väri
Vilkuntakoodi Tila

PUNAINEN 1 VIRHE: Alhainen O2-taso (< 0,3 %)

PUNAINEN 2 VIRHE: Epäsymmetria (> 5 %)

VIHREÄ 1 Normaali toiminta

VIHREÄ 2 Lämmityslaite lämpenee

VIHREÄ 3 Kalibroinnin keskiarvo

VIHREÄ 4 Aseta kalibrointiarvo tarvittaessa

LÄMMITYSLAITTEEN 
LED

TILAN LED

5 V VIRRAN 
LED

NÄYTTÖPORTTI

Ohituksen 
(OVER) LED

Hälytyksen LED

RS-485-LÄHETYKSEN 
LED

RS-485-VASTAANOTON LED SW2 SW1

Zr02-PORTTI

LOHKO 
J6

LOHKO 
J4

LOHKO 
J5

KUVA 1
TSGA SMART -KAASUANALYSAATTORI

TIETOKONEEN PIIRILEVY

TAULUKKO A
TSGA SMART -KAASUANALYSAATTORI

TIETOKONEEN PIIRILEVYN LED-VALON ILMAISEMAT TILAT
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Vaihe 2. Kytke SMART-kaasuana-
lysaattorin ja kuivajärjestelmän TSV-D 
Smart -hapenpoistolaitteen lähtö 
kiinteistöautomaatiojärjestelmään.

Vaihe 3. Kytke kiinteistöautomaatiojär-
jestelmän linjan päässä oleva hälytys-
laite (tarvittaessa).

Toiminta
TYCO TSGA SMART -kaasuanalysaat-
toria on käytettävä tämän kappaleen 
ohjeiden mukaisesti.

Vaihe 1. Kun yksikön kaapelointi on 
tarkastettu, kytke virta yksikköön. Tilan 
LED-valossa (katso kuva 1 ja taulukko 
A) vilkkuu vihreä valo kaksi kertaa 
nopeasti kahden minuutin ajan. Tämän 
ajan kuluessa anturin lämmityslaite 
lämpenee. 

Vaihe 2. Kahden minuutin lämpe-
nemisajan jälkeen anturissa ja tilan 
LED-valossa vilkkuu vihreä valo kerran 
toistuvasti normaalin toiminnan mer-
kiksi. Nyt näytössä näkyy kaasunäyt-
teen senhetkinen keskimääräinen 
pitoisuus.

Puhdistus ja 
huolto
TYCO TSGA SMART -kaasuanalysaat-
torin huolto ja korjaukset on tehtävä 
tämän kappaleen ohjeiden mukaisesti.

Ennen kuin palontorjuntajärjestelmän 
pääventtiili suljetaan järjestelmän huol-
totöitä varten, järjestelmän sammut-
tamiselle on pyydettävä viranomaisen 
lupa. Asiasta on ilmoitettava kaikille 
työntekijöille, joihin tämä toimenpide 
voi vaikuttaa.

Tarkastus, testaus ja huolto on tehtävä 
NFPA:n (NATIONAL FIRE PROTECTION 
AGENCY) määräysten mukaisesti ja 
puutteet on korjattava välittömästi.

Omistaja on vastuussa palontorjuntajär-
jestelmän ja -laitteiden tarkastuksesta, 
testauksesta ja huollosta tämän ohjeen 
sekä viranomaismääräysten mukaisesti. 
Jos asiasta on kysyttävää, ota yhteys 
asentajaan tai tuotteen valmistajaan.

Kalibrointi
TYCO TSGA SMART -kaasuanalysaat-
tori on kalibroitu tehtaalla lukemaan 20,9 
%:n happitason. Pitoisuuden noustessa 
ilman happimolekyylien tiheys laskee. 
Ilman happimolekyylien vähentymisen 
seurauksena SMART-kaasuanalysaatto-
rin happi/typpi-pitoisuusarvon näytössä 
saattaa esiintyä pientä epätarkkuutta. 

Huom. Ota yhteys Johnson Controlsiin 
ennen kalibroinnin säätöä.

SMART-kaasuanalysaattorin kalibrointi 
uudelleen:

Vaihe 1. Tarkista, että SMART-kaasuana-
lysaattori on kytketty sprinklerilaitteis-
toon, joka on paineistettu tuoreella 
paineilmalla.

Vaihe 2. Tarkista, että SMART-kaasuana-
lysaattori ottaa näytteen tuoreesta pai-
neilmasta vähintään 10 minuutin ajan. 

Vaihe 3. Käännä N2/O2-kytkin (SW1 
DIP1) asentoon O2. Jos digitaalinäy-
tön lukema ei ole noin 20,9 %, käännä 
CAL-kytkin (SW2 DIP4) asentoon CAL.

Vaihe 4. Jätä SMART-kaasuanalysaat-
tori kalibrointitilaan ottamaan kaasu-
näytettä 10 minuutin ajaksi, jotta TSGA 
kalibroituu uudelleen.

Vaihe 5. Käännä CAL-kytkin (SW2 DIP4) 
asentoon Off.

Vaihe 6. Tarkista, että digitaalinäytön 
lukema on noin 20,9 %.

Vaihe 7. Käännä N2/O2-kytkin (SW1 
DIP1) asentoon N2.

KUIVAJÄRJESTELMÄN 
TSV-D SMART -HAPEN-

POISTOLAITTEEN 
LIITÄNNÄT

E-O-L- 
HÄLYTYSLAITE

KIINTEISTÖAUTOMAA-
TIOJÄRJESTELMÄ

TSGA SMART 
-KAASUANALYSAATTO-

RIN LIITÄNNÄT

LOHKO J6
AC–L1
AC–N

AC–GND

LOHKO J4

OVER
LOHKO J5

A_OUT+
A_OUT–

D+
D–
D_GND

KUVA 2
TSGA SMART -KAASUANALYSAATTORI

TIETOKONEEN PIIRILEVYN KYTKENTÄKAAVIO

KUVA 3
TSGA SMART -KAASUANALYSAATTORI

INERTOINNIN OHITUKSEN KYTKENTÄKAAVIO
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NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION ja NFPA ovat NFPA:n (National Fire Protection Association) rekisteröityjä tuotemerkkejä.

1400 Pennbrook Parkway, Lansdale, PA 19446 | Puhelin +1-215-362-0700

© 2019 Johnson Controls. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tekniset tiedot ja muut esitetyt tiedot ovat olleet voimassa asiakirjan muutospäivänä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä 
ilmoitusta.

Rajoitettu 
takuu
Takuuehdot on mainittu verkkosivulla 
www.tyco-fire.com.

Tilausohjeet
Tarkista saatavuus paikalliselta jäl-
leenmyyjältä. Ilmoita tilauksen yhtey-
dessä tuotteen täydellinen nimi ja 
tuotenumero.

Smart-kaasuanalysaattori
Ilmoita: TSGA SMART -kaasuanalysaat-
tori, tuotenumero TSGA01

Kuivajärjestelmän hapenpoistolaite
Ilmoita: Kuivajärjestelmän hapenpoisto-
laite, malli TAV-D, tuotenumero TAVD01

Kuivajärjestelmän Smart-hapen-
poistolaite
Ilmoita: Kuivajärjestelmän hapenpoisto-
laite, malli TSV-D Smart, ilmoita jännite-
tulo (120 VAC / 60 Hz tai 230 VAC / 50 
Hz), tuotenumero (ilmoita):
120 VAC / 60 Hz
TSV-D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TSVD01

230 VAC / 50 Hz
TSV-D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TSVD01E


