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Celotron GSM-pohjaiset järjestelmät



Käyttölaitteen ja keskuksen sijoitus

Keskus asennetaan
Talon ns. tekniseen

tilaan.

Näppäimistö tai esim. 
RF-ID tunnistin / 
sormenjälkilukija
asennetaan eniten
käytetylle ovelle, 

sisäpuolelle.
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Mikäli käyttölaitteen kaapelia jatketaan, tarvitaan 4- johdinta.
Käyttölaitteen kaapelina voidaan käyttää myös RJ45 kaapelia. 

RJ45 liitin sopii suoraan käyttölaitteeseen ja johdoissa on tällöin varaa myös laajentamiselle. 



Palovaroittimien sijoitus

Palovaroitinta ei
asenneta takan

välittömään
läheisyyteen !

1/2002

Kaikkiin makuuhuoneisiin asennetaan palovaroittimet. Lisäksi asennetaan tarpeen mukaan
varoittimia siten että jokaista alkavaa 60 neliötä kohtaan löytyy ilmaisin. 



Liiketunnistimien sijoitus (kulkureitit)
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Viiveellisten liiketunnistimien (kulkureitit) kytkentä tehdään esim. liittimiin Ain2 ja C



Liiketunnistimien sijoitus (oleskelutilat)

Liiketunnistimia ei
asenneta suoraan

ikkunoiden eteen, eikä
samaan huoneeseen
missä on mahdollisenmissä on mahdollisen

ilmalämpöpumpun
sisäyksikkö !

VihjeVihje: : MikäliMikäli kiinteistössäkiinteistössä on on eläimiäeläimiä, , 
kannattaakannattaa oleskelutilojenoleskelutilojen

liiketunnistimetliiketunnistimet korvatakorvata CelotronCelotron Oy:nOy:n
ns “ns “älykkäilläälykkäillä”” lasinrikkotunnistimillalasinrikkotunnistimillans. ns. älykkäilläälykkäillä   lasinrikkotunnistimillalasinrikkotunnistimilla. . 

VaikkaVaikka ns. PETns. PET-- liiketunnistimialiiketunnistimia on on 
olemassaolemassa, on , on tämätämä ainoaainoa 100% 100% varmavarma

tapatapa välttyävälttyä eläinteneläinten aiheuttamiltaaiheuttamilta, , 
““virheellisiltävirheellisiltä” ” hälytyksiltähälytyksiltä..
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360ast. liiketunnistimien kytkentä tehdään liittimiin Ain3 ja C



Ovimagneettien sijoitus

HUOM. Tässä kohteessa
ovimagneetti sijoitettiin vain 
ulkovarastoon, sekä teknisen

tilan ovelle. Mikään ei estä
kuitenkaan asentamasta

ovimagneetteja jokaiselle
kulkureitille, jolloin voidaan
toteuttaa ns. kuorisuojaus.
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Ovimagneettien kytkentä tehdään liittimiin Ain4 ja C



Kosteusantureiden sijoitus
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Anturit sijoitetaan jakotukin ns. Kerääjä altaaseen/läheisyyteen, astianpesukoneen 
alapuolelle / taakse, sekä altaiden alapuolelle. Kosteusanturien kytkentä tehdään Ain5 ja C 

Liittimiin tai johonkin muuhun, vapaaseen sisääntuloon.



Lämpöantureiden sijoitus
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Tässä kohteessa haluttiin toteuttaa sisä/ulkolämmön erotuksella ohjattu ylläpitolämmitys, 
Siksi lämpöanturit asennettiin ulkoseinälle sekä keskeiselle paikalle talon sisällä. 

Saunaan asennettu anturi toivottaa saunojat tervetulleiksi kun lämpötila on kohonnut 70 asteeseen.



Strobosireenin sijoitus- ja kaapelointi
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Sireeni sijoitettiin sisälle, ulko-oven yläpuolelle. Tämä siksi että sireenissä oleva kirkas, 
nopeasti vilkkuva valo näyttää tulipalon satuttua reitin ulos, silloinkin kun talo on täynnä savua.

Kaapelointi tapahtuu “hienosäikeisellä” 2 johtimisella 0,75mm2 kaapelilla, tai yhdistämällä riittävän monta ohutta johdinta.



Palovaroittimien johdotus

Mikäli käytetään johdotettavia palovaroittimia voidaan ne kytkeä toimimaan
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Mikäli käytetään johdotettavia palovaroittimia, voidaan ne kytkeä toimimaan 
ns. Rinnakkain (no) tai sarjaan (nc) kytkentäisinä. Kytkentöihin tarvitaan minimi 4-johdinta, 

mutta suosittelemme ehdottomasti käyttämään esim. 5 - 6 johtimista kaapelia.



Liiketunnistimien johdotus (kulkureitit)
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Liiketunnistimien ym antureiden johdotuksessa voidaan käyttää 4-johtimista, 
“MHS tai KLM” tyyppistä, erittäin edullista kaapelia. Viiveelliset asennetaan omaan kanavaan.



Liiketunnistimien johdotus (oleskelutilat)
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Talon muut liiketunnistimet kytketään sarjoitettuna, omaan sisääntuloonsa. 



Ovimagneettien johdotus

Vihje: Tässä kohteessa ei
alkuvaiheessa ole kuin autokatos. 

Tulevaisuudessa on katos
kuitenkin tarkoitus muuttaa
autotalliksi, siksi katokseen
vedettiin johdotus valmiiksivedettiin johdotus valmiiksi

ovimagneetille, sekä autotallin
oven aukaisukoneistolle. 

(Celotron järjestelmissä kun on 
kaikissa “GSMGate”, aukaisu

automatiikka vakiona)
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Ovimagneeteille riittää tarvittaessa 2-johdinta. Ovimagneetit voidaan kytkeä 
joko avautuvana koskettimena tai vastussilmukkana, jolloin laite havaitsee jos johtoihin 

kosketaan (suositus). Magneetit kytketään yleensä kaikki yhteen sisääntuloon.



Kosteusantureiden johdotus
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Kosteusantureiden johdotuksessa voidaan käyttää 4-johtimista 
MHS tai KLM tyyppistä, erittäin edullista kaapelia.



Lämpöantureiden johdotus

Kuten kuvasta huomataan, 
kaapeleita tulee paljon vaikka

kanavia käytetään
mahdollisimman vähän. 

Kaapeleita ei nykymääräysten
mukaan tarvitse kuljettaamukaan tarvitse kuljettaa

putkissa mutta reittejä kannattaa
silti hieman miettiä ja esimerkiksi
niputtaa hälytinlaitteen kaapelit
erilleen talon muista johdoista.
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Lämpöanturit vaativat jokainen oman sisääntulon. Johdotuksessa tulee käyttää 2 johtimista “hienosäikestä”, 
vähintään 0,5mm2 kaapelia.  Vihje: Mikäli kanavat ovat vähissä, voi järjestelmän relelähdöillä vaihtaa kätevästi

esim. SISÄ/ULKO anturin tilaa ja näin saadaan kytkettyä 2 lämpöanturia samaan sisääntuloon.


