
 

 

Ovikytkinten toiminta Esa-Mesa- järjestelmässä 20.8.2003/SS 
  

 

Periaate 

 Välitinreleistä puhuttaessa pitää muistaa erottaa kaksi asiaa: keskuksen oma välitin ja 

järjestelmävälitin. 

 Esa- keskuksen välitinreleitä voi ohjata joko keskus itse, tai ohjaus voi tulla Mesa:lta kun 

kyseessä on järjestelmävälitin. 

Järjestelmävälitin on ”virtuaalinen”, eli se voi sijaita missä keskuksessa tahansa, ja Mesa 

pakko-ohjaa sen päälle konfigurointinsa mukaisesti, vaikka Esa olisi määritelty niin, ettei sen 

välitin ole käytössä. 

 

Määrittelyt 

Välitinreleiden toiminta määritellään Esa:n  MB- emolevyn SW12 kytkinpakan 

kytkimillä 1 ja 2. 

 Oletusarvona nämä kytkimet ovat asennossa OFF, välitin käytössä. 

 Tällöin keskus aina aktivoi välitinreleet omista hälytyksistään, mikäli Esa:n ovi on kiinni. 

 Keskus siis toimii itsenäisesti, eikä odota releiden ohjausta Mesa:lta, jonka ovikytkimen 

asennolla ei ole mitään merkitystä. 

 

 Kun SW12 kytkimet 1 ja 2 laitetaan asentoon ON, välitin ei käytössä, ja Esa saa Mesa:lta 

tiedon olevansa järjestelmävälitin, keskus ei itse aktivoi releitä omista hälytyksistään. 

 Keskuksen välitinreleitä ohjaa nyt Mesa, koska sen konfiguratiossa järjestelmävälitin on 

määritelty tähän keskukseen. 

  

Normaali Esa-Mesa järjestelmä 

Yleensä Esa-Mesa- järjestelmässä kaikkien Esa-keskusten välittimet pitää määritellä pois 

käytöstä asettamalla MB:n SW12 1 ja 2- kytkimet asentoon ON 

 Tällöin ainoastaan Mesa ohjaa järjestelmävälitintä, ja sen avaimen kääntö poikittain estää 

hälytysten eteenpäin välityksen. 

 Näin myös ”välitin aktivoitu”-ledi syttyy vain järjestelmävälittimen aktivoitumisesta. 

 

Yleisin virhe 

 Mikäli siinä keskuksessa, jossa välitin sijaitsee, ovat SW12 1 ja 2  OFF, välitin käytössä, ja 

keskuksen ovi on kiinni, tämän keskuksen hälytys välittyy eteenpäin Mesa:n avaimen 

asennosta riippumatta, koska keskus aktivoi oman välittimensä, joka on sama kuin 

järjestelmävälitin. 

 Muista keskuksista tulevat hälytykset eivät välity eteenpäin mikäli Mesa:n avain on 

poikittain, koska Mesa ei nyt aktivoi järjestelmävälitintä. 

 

Yleistä 

Minkä tahansa keskuksen oven ollessa auki, sen omat hälytykset välittyvät kyllä Mesa:n 

mutta eivät aktivoi järjestelmävälitintä. 

 Mikäli siinä keskuksessa, jossa järjestelmävälitin sijaitsee, ovi on auki, eivät sen omat 

hälytykset aktivoi järjestelmävälitintä, mutta kaikkien muiden keskusten hälytykset tekevät 

sen. 

 

 Keskus pitää aina käynnistää uudelleen kun SW12 - kytkinpakan asetuksia on muutettu.

  


