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1  Allmänt 
Vid varje varningsaggregat som ingår i manöversystemet installeras en styrutrustning som 
förutom komponenter för upprätthållande av samband med centralenheten även innehåller 
ett antal kretskort för att hantera övervakning och styrning av såväl det styrda 
varningsaggregatet som den egna utrustningen.  

Sambandet upprätthålls antingen över radio eller via uppringd modemförmedlad 
trådförbindelse över allmänna telenätet (ATN). Beroende på vilken typ av samband som 
används är styrutrustningarna olika bestyckade. Där styrning sker via uppringd 
teleförbindelse ersätts radion av ett särskilt modemkort.  

Där styrning sker via radio kommunicerar utrustningen enligt principen 
halvduplexsignalering (dubbelriktad signalering där endast en station kan sända åt 
gången).  

Utrustningen övervakar den egna och styrda utrustningen utgående från angivna 
parametrar och lagrar information om dessa i ett flashminne. Då paramtervärden 
överskrids sänds, i förekommande fall efter viss tidsfördröjning, ett s.k. spontant 
meddelande om detta till centralenheten. För utrustningar som kommunicerar via 
telefonmodem kan inga spontana meddelanden sändas. 

Styrutrustningens huvuddelar framgår av kapitel 2. 

Utrustningen är skyddad mot skadeverkningar från åska och elektromagnetiska störningar 
(EMP) genom att samtliga komponenter sitter monterade i ett skåp av metall. En 
tätslutande skärmningslist förhindrar läckage av strålning mellan skåp och ytterdörr. Allt 
kablage till och från styrutrustningen passerar genom en särskild anslutningsenhet vars 
innehåll i form av antal och utseende på kort varierar beroende på typ av styrsätt.            
  

   

 

Bild 1 – Styrutrustning med öppen dörr 

Beroende på vilken typ av aggregat som skall styras, och i förekommande fall hur dessa 
skall utnyttjas, indelas och ansluts de via fyra olika gränssnitt (framgår av bilaga 11.7).  

Principerna för anslutning av respektive aggregattyp framgår av bild 3 och 4. 

För att möjliggöra selektering av enskilda varningsaggregat ges i samband med installation 
varje styrutrustning en individuell kod. De kommandon som inte innehåller 
styrutrustningens individuella kod ignoreras av enheten. 
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1.1  Skåp 
Styrenhetens komponenter är placerade i ett installationsskåp med måtten 600 x 380 x 290 
mm. På skåpets undersida sitter tre förskruvningar, genom vilka externa anslutningar 
passerar den inbyggda anslutningsenheten, placerad i nedre högra hörnet av skåpet. 

På skåp avsedda för högtalande varningsaggregat finns en fjärde förskruvning, avsedd för 
genomföring av kabel för tal, placerad till vänster om övriga sett från skåpets framsida. 

 

                
 

Bild 2 – Styrskåp med EMP-genomgångar 

 

1.2  Principskiss vid styrning av pneumatiskt aggregat - TV 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 3 – Anslutning av radiostyrt pneumatiskt aggregat 
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1.3  Principskiss vid styrning av aggregat med övervakningsmodul. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4 – Anslutning av radiostyrt elektroakustiskt aggregat med övervakningsmodul. 

 
1.4  Styrsätt 

Styrutrustningen kan, som nämnts ovan, utrustas för såväl radio- som trådstyrning. 
Styrsätten, som anges vid installation med hjälp av servicepanelen (Setup), framgår av 
nedanstående förteckning. 
 

- Radiostyrning  Radio S/M - dubbelriktad kommunikation för full kontroll av 
styrenhet och varningsaggregat.  
Radio M - enkelriktad kommunikation medger endast mottagning 
av kommandon från centralutrustningen. Ingen uppföljning av status 
eller start av signal kan ske. 

- Trådstyrning Modem - uppringd modemförbindelse för enskilt aggregat på stort 
avstånd från centralutrustningen där reläförbindelse inte är aktuell. 
Viss tidsfördröjning finns vid utförande av kommando, på grund av 
uppkopplingstiden mellan modemen. 

Styrutrustningarnas utrustningsrack är olika bestyckade beroende på typ av 
varningsaggregat som skall styras. Endast de som är avsedda att styra elektroakustiska 
aggregat med möjlighet att återutsända talade meddelanden är utrustade med audiokort (se 
bild 5). 
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Bild 5 – Principskiss för styrning av högtalande elektroakustiskt aggregat över radio 

 
 

Bild 6 – Principskiss för styrning av pneumatiska aggregat över telefonmodem 
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1.5  Montering 
Skåpet hängs upp på en montageram, vilken fästs direkt på vägg eller på annan lämplig 
plats. I monteringsramens hörn sitter skruvar på vilka skåpet skruvas fast. 
Monteringsramens mått är 590 x 360 mm. 
 

 

Bild 7 – Väggram för montering av styrutrustning 

 
1.6  Demontering och återmontering av styrutrustning 

Om styrutrustningen av någon anledning måste demonteras (flyttning av utrustning etc.) är 
det viktigt att iakttaga följande: 
 
1. Bryt nätspänningen till aggregatet vid arbetsbrytaren. 
2. Koppla ur batteriets säkring. 
3. Ta bort batteriets anslutningar och avlägsna batteriet. 
4. Avlägsna därefter övriga anslutningar från skåpet (anteckna kablarnas plats). 

Då styrutrustningen återigen skall tas i bruk genomförs inkoppling i omvänd ordning. 

OBS! Det är viktigt att samtliga kort är ordentligt anslutna i moderkortet då 
driftsättning av styrenheten sker, då i annat fall risk föreligger för att mjukvaran i 
CPU-kortet kan ta skada med funktionsbortfall som följd. 
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2 Styrutrustningens huvuddelar 
2.1 Allmänt 
Styrutrustningen, monteras på väggram, och består av följande huvudkomponenter: 

2.1.1 Skåp 
Väggskåpet, som innehåller och skyddar styrutrustningen, med ytter- och innerdörr är 
tillverkat i pulverlackerad plåt. Främre kanten av skåpet är försett med en skyddslist som 
sluter tätt mot lådan. Därmed skapas ett EMP-skyddande hölje för den teknik som finns 
inuti.  

I skåpets övre vänstra hörn sitter en givare för indikation av dörrstängning monterad. Då 
dörren öppnas skickar styrutrustningen, om aggregatet är  radiomanövrerat, ett 
meddelande om detta till centralenheten. Detta meddelande kläs på med  övrig status, 
lagrad i styrenhetens minne. Även då dörren åter stängs uppdateras informationen ånyo till 
centralenheten. 

På ytterdörrens övre del sitter två parallella kardborreband fastsatta varpå servicepanelen 
kan fästas.  

Nyckeln till ytterdörrens lås är gemensam för samtliga styrutrustningar och reläenheter. 

 

 
 

   Bild 8 – Styrutrustning med båda dörrarna öppna 

2.1.2 Utrustningsrack 
Utrustningens transformator, kretskort och radio sitter monterat i ett rack som är skruvat 
på baksidan av den inre dörren. Kortplatser och radio är åtkomliga framifrån via en lucka i 
övre delen av innerdörren. Vid aggregat som styrs över uppringd teleförbindelse ersätts 
radion av ett modemkort.  

Vidare information om modemkort respektive radioutrustning återfinns under kapitlen 3 
och 4. 

2.1.3 Anslutningsenhet 
I det nedre högra hörnet av skåpet sitter en s.k. anslutningsenhet monterad. Denna utgör 
intagsport för samtliga externa anslutningar till utrustningen och skyddar utrustningen, via 
filterkort och gasurladdningsrör, mot elektromagnetiska störningar. Enhetens innehåll kan 
variera beroende på vilken typ av varningsaggregat som styrs och hur detta är avsett att 
användas. 

En närmare beskrivning av anslutningenhetens innehåll återfinns under kapitel 5.  
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2.1.4 Klimatelement 
Ett klimatelement, placerat på anslutningsenhetens framsida, inkopplas när temperaturen i 
skåpet understiger -5P

o
PC. En temperatursensor (bild 36) i anslutningsenheten reglerar 

klimatelementets in- och urkoppling. Klimatelementet fungerar endast då utrustningen 
matas med nätspänning (230 VAC). 
 

       
Bild 9 – Klimatelement samt anslutningsenhet med monterat klimatelement  
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3  Utrustningsrack med transformator och kretskort 
3.1  Allmänt 
På den inre dörrens baksida, bakom den nedfällbara serviceluckan, sitter skåpets styr- och 
sambandsutrustning installerad i ett 19-tums rack.  

I den vänstra delen, vilken kan utrustas olika beroende på  typ av aggregat och avsett styrsätt, 
finns plats för sju kretskort vilka ansluts på moderkortet monterat i bakre delen av racket.  

Beroende på styrsättet utrustas racket antingen med radio och tillhörande radiomätutrustning 
eller modemkort för uppringd telefonförbindelse (ATN).  

Normalt används radio för styrning av varningsaggregatet.  Denna sitter monterad i en konsol i 
högra delen av racket. Under denna, skruvad på gaveln, sitter en radiomätutrustning vilken 
mäter antennsystemets ståendevågförhållande, SVF.  

Radion och radiomätenhet beskrivs i kapitel 4.  

 

 

Bild 10 – Utrustningsrack vid normalutrustad styrutrustning (Radio S/M – TV 2000) 

 
Då varningsaggregatet styrs över uppringd telefonförbindelse ersätts radion av ett modemkort, 
vilket placeras längst till höger på moderkortet (kortplats 7) och ansluts via en 9-polig Dsub-
kontakt. 

På den ena gavelns utsida sitter utrustningens transformator placerad. Från denna levereras 
reducerad växelspänningen som via två likriktare (diodbryggor) och en koppplingsplint på 
moderkortets baksida matar ett nätaggregatkort som levererar rätt spänningar (5 och 12 VDC) 
till utrustningens komponenter. 
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3.2  Transformator  
Styrenhetens radio och kretskort strömförsörjs, samtidigt som batteriet underhållsladdas, från 
nätspänning så länge enheten har tillgång till sådan. Batteriet är inte nödvändigt för systemets 
normala funktion, utan utgör endast backup då nätspänningen fallit bort. För att orka försörja 
alla dessa komponenter behövs, i synnerhet då radion är under sändning, ett väl dimensionerat 
strömförsörjningssystem. Den första länken i detta system utgörs av kraftig 
ringkärnetransformatorn. 
Denna är monterad, i förekommande fall på en monteringsplatta (konvertering från äldre 
strömförsörjningssystem), tillsammans med två likriktare (diodbryggor) på utrustningsrackets 
vänstra (inre) gavel.  
Ringkärnetransformatorns primärsida är via en kopplingsplint ansluten till inkommande 
nätspänning (230 VAC). Transformatorn omvandlar inkommande växelspänning till cirka 13,5 
VAC sekundärspänning. Nivån kan dock variera beroende på systemets aktuella belastning.  
Sekundärsidan ansluts via två diodbryggor, som omvandlar växelspänningen till likspänning, 
och kopplingsplinten på moderkortets lödsida (K 1) till styrutrustningens nätaggregatkort.  
Huvudprincipen för uppkopplingen över dessa två diodbryggor är att skapa ett säker och 
pålitlig strömförsörjning, varvid radio och kretskort i huvudsak strömförsörjs av den ena och 
medan den andra svarar för underhållsladdning av batteri. Transformatorns anslutningar 
framgår av bilaga 12. 
Transformatorn är avsäkrad med en glasrörssäkring (250 V 1,25 A) på filterkortet för 
matningsspänning i anslutningsenheten (se kapitel 5). 
 

 

Bild 11 – Transformator och diodbryggor på monteringsplatta  
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3.3 Moderkort 
Moderkortet, som finns i två varianter – generation I/II, sitter monterat på rackets baksida, och 
svarar för sammanlänkning av anslutna kretskort och annan utrustning i styrskåpet samt 
förmedlar all intern och extern kommunikation av adresser, data, in- och utgående signaler 
m.m. i styrutrustningen. Förmedling av data till/från I/O-kortet överförs via en 15-polig HD-
kontakt  [4]. Via denna anslutning sker dessutom radions kanalstyrning. 

Kablage för styrning och övervakning av varningsaggregatet ansluts, beroende på gränssnitt, 
via någon av de två anslutningsboxar [2 / 3] som sitter nedtill på kortets baksida.  

På moderkortets baksida finns även möjlighet att koppla in extern utrustning i form av sensorer 
eller annan utrustning via den 9-poliga anslutningen längst till vänster [1]. Denna 
tilläggsutrustning avsäkras via säkringshållaren [6]. Normalt är hållaren tom. 

Den största strömförbrukaren i styrskåpet är radiostationen. För att öka drifttiden då 
styrutrustningen strömförsörjs enbart av styrutrustningens batteri, sitter ett relä (se 4.3) 
monterat mellan ett litet kretskort [7] längst upp till höger och moderkortets baksida (på 
generation II är reläet monterat på moderkortets framsida). Detta reglerar till- och frånslag av 
ström till styrutrustningens radio då nätspänning saknas. 

På baksidan sitter också en återställningsknapp [5], vilken används för att nollställa de interna 
räkneverken i det lokala systemet efter åtgärdande av fel etc. Mer information om denna 
funktion finner du under punkt 3.4 

Anslutningar på moderkortets baksida framgår av nedanstående bild.   

 

Bild 12 – Moderkortets baksida utan anslutningar (generation I) 

1. Extern utrustning (sensorer etc.).  ST 5 9-pol D-sub 

2. Aggregat med övervakningsmodul  ST 3  10-pol Honda (se bilaga 1.4)  
(Övervakad och högtalande).    

3. Aggregat utan övervakningsmodul  ST 2 10-pol Honda (se bilaga 1.4)  
(TV 2000 , La/Lb)  

4. Datakabel till radiostation.  ST 1 15-pol HD D-sub 

5. Återställningsknapp 

6. Säkringshållare för extern utrustning.  F2 (normalt tom) 

 1 

2 3

4
5

6

7 
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7. Radioreläkort (endast generation I)  (se kapitel 4.2 - Anslutningar) 
8. Kopplingsplint på moderkort K 1 (se även bilaga 12) 
 

 6 orange Radio [+] rödsvart 
 5 blå Radio [−] svart  
  4 blå  Likriktare A/B [−] blå  
   3 orange  Batteri [+] rödsvart  
 2 gråvit  Likriktare A [+] röd  
 1 gråvit  Likriktare B [+] grön  

Bild 13 – Anslutningar på moderkortets kopplingsplint K1 

På moderkortets framsida finns kontaktdon (VG 48 [9] och VG 96 [10-14 − på generation II 
endast 10-13]) för anslutning av 6 stycken (på generation II – 5 stycken) kretskort av instickstyp 
i europakortsformat och anslutning för modemkort-ATN [15] via en 9-polig Dsub-kontakt. På 
generation II är radioreläet placerat på moderkortets framsida [16]. 

Bild 14 – Moderkortets framsida utan anslutningar (generation II) 

9 Nätaggregatkort   (kortplats 1) BU 1 VG48 

10 CPU-kort   (kortplats 2) BU 2 VG96 

11 I/O-kort  (kortplats 3) BU 3 VG96 

12 Reservplats  (kortplats 4) BU 4 VG96 

13 Audiokort  (kortplats 5) BU 5 VG96 

14 Reservplats (endast generation I) (kortplats 6) BU 6 VG96 

15 Modemkort   (kortplats 7) ST 4 9-polig D-sub 

16 Radiorelä (endast generation II) 

För moderkortets tekniska specifikation, se bilaga 1. 

K1 
6 
5 
4 
3 
2 
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15
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16 
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3.4 Återställningsknappen 
Systemets mjukvara övervakar kontinuerligt såväl styrutrustning som anslutet varningsaggregat 
utgående från såväl fasta som variabla gränsvärden (parametrar). Då ett gränsvärde överskridits 
rapporterar styrutrustningen detta automatiskt, i förekommande fall efter en förprogrammerad 
tidsförskjutning, till manöversystemets centralenhet varvid en statusförändring registreras.  

Variabla gränsvärden ställs in via systemets PC eller lokalt vid respektive varningsaggregat 
med servicepanelen. Då ett gränsvärde över- eller underskridits (t.ex.: antalet starter) skiftar 
aggregatets ikon på skärmen ändrar färg och blinkar.  

Efter åtgärdande av fel måste, för att en positiv statusförändring skall kunna registreras i 
systemet, räkneverk och övriga övervakningsfunktioner nollställas. Detta sker genom att trycka 
in återställningsknappen under cirka 1 sekund. 

Efter åtgärdande av fel vid aggregatplats och återställande bör alltid test av den lokala 
utrustningen genomföras med servicepanelen för att säkerställa att alla delsystem är OK. 
Rapportering av status sker automatiskt till centralenheten då dörren till styrskåpet stängs.  

Återställningsknappen kan även användas för att tvångsstarta en 
styrutrustning som är utan nätspänning och ligger i viloläge p.g.a. för 
låg batterispänning. Är spänningen under nedre gränsvärdet kommer 
dock utrustningen att åter stängas av så snart mätning av batteri-
spänningen skett.  

Den kan också användas för att starta utrustningen efter det att ett nytt 
batteri installerats under bortfall av nätspänning.  

En förteckning över fasta och variabla gränsvärden (parametrar) 
återfinns i bilaga 7. 

Säkringshållaren under återställningsknappen används för avsäkring 
av eventuell tilläggsutrustning (sensor etc.) och skall normalt vara tom. 

 
 Bild 15 - Återställningknapp 
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3.5 Nätaggregatkort  
Nätaggregatkortet är placerat längst till vänster i racket (kortplats 1). Dess uppgift är att 
omvandla och rektifiera den råspänning som levereras från transformatorn via 
diodbryggorna till de systemspänningar som utrustningen erfordar, +5 VDC för kretskort 
och +12 VDC för radio och batteriladdning.  

Radion och batteriladdning är styrutrustningens största kraftförbrukare. Av denna 
anledning har kortet två skilda kretsar för att tillgodose dessa om/då de är aktiva samtidigt. 
Från den ena av dessa (radions) tas även ström för omvandling till styrutrustningens 
kretskort. 

 

Bild 16 – Nätaggregatkort 

Så länge nätspänning finns tillgänglig sker all strömförsörjning via dessa kretsar och den 
gröna lysdioden [H1] lyser. Batteriet kopplas in när/om nätspänningen försvinner och 
förmår, om det är i god kondition, att hålla igång systemet i upp till 14 dagar.  

Kortet reglerar därför att styrutrustningens batteri ligger inom angivna gränsvärden genom 
att batterispänningen ständigt övervakas via en inbyggd laddningsmodul. När det övre 
gränsvärdet nåtts blockeras vidare laddning av batteriet. Skulle trots detta batteriets 
spänning stiga över tillåten nivå kommer lampan ”Överspänning” [H3] att lysa och 
felmeddelande skickas till centralenheten.  

Vid mätning av batterispänningen kopplas batteriet från laddningsenheten, samt belastas 
över ett effektmotstånd. Detta görs för att erhålla ett värde på batterispänningen, inte på 
vad laddningsenheten ger.  

Då nätspänningen försvinner kopplas batteriet in automatatiskt. För att spara batteriet hålls 
radion driftsatt cirka 25 % av tiden. Detta sker genom via relä på moderkortet. Total 
urladdning av batteriet förhindras genom att, när understiger nedre gränsvärde (normalt 
11,3 V) passeras, strömmen kopplas bort via ett relä [Rel 2] samtidigt som en timer på 
CPU-kortet startas. Denna håller utrustningen avstängd under 40-45 minuter, varefter 
reläet åter slår till. Om spänningen fortfarande ligger under gränsvärdet kommer 
förfarandet att upprepas.  

Kortet är utrustat med två av varandra oberoende säkringar. Den vänstra [F1] på 4 A 250 
V (trög) för batteriets laddningskrets, och den högra [F2] på 8 A 250 V (trög) radions 
strömförsörjning och styrutrustningens 5 kretskort. 

För teknisk beskrivning, se Bilaga 2. 

F2

 Rel 2

F1

  

H1 
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3.6 CPU-kort 

 
Bild 17 – CPU-kort 

CPU-kortet utgör hjärnan i styrenheten. På detta, placerat i kortplats 2 (se 3.3), sitter en 
mikroprocessor (16 MHz) som styr all verksamhet inom enheten samt kommunikation till 
och från styrutrustningen.  

På kortet finns en Boot-Eprom [A] som hanterar systemets programvara. Under denna 
sitter ett Flashminne om 4 Mbit (524,288 Kbytes om 8 bits vardera) i vilket styrprogram 
och samtliga parametrar, giltiga för det lokala systemet, ligger lagrade.  

När kretskortet strömsätts startar mikroprocessorn som första åtgärd programmet i kortets 
Boot-Eprom. Denna kontrollerar i sin tur applikationsprogrammet som ligger lagrat i 
flashminnet. Om flashminnets programvara är intakt tar denna över styrningen av utrustningen. 
Skulle programvaran i flashminnet däremot vara felaktig kommer Boot-Epromen att sköta 
programhanteringen inom systemet. Härvid kommer dock inga parametrar att finnas 
tillgängliga för aggregatet, då dessa endast lagras i Flashminnet. 

Programmets data ligger lagrade i ett SRAM-minne (Static Random Access Memory). Detta 
tjänstgör även som en mellanlagringsstation i samband med programuppdateringar för lagring 
av mottagna block. Blocken lagras under kontrollfasen innan de förs över till Flashminnet. 

CPU-kortet får sin tidsinformation från en RTC-krets (Real Time Clock), på I/O kortet, för 
viktiga händelser i systemet. Denna jämför inkommande tidsinformation (t ex: i samband 
med kommando om utlösande av varningssignal) med egen systemtid. Om systemtiden 
inte överensstämmer kommer styrutrustningen inte att acceptera kommandot (för 
undvikande av falsksignalering). En watch-dog förhindrar låsningar i mjuk- och 
hårdvaran. 

CPU-kortet kan samtidigt betjäna fem seriella och en synkron kommunikationskanal (radio). 

Längst ned till vänster på kortet sitter en lysdiod (CR-1) [B] som indikerar arbetsläget på 
kortet. Ju klarare denna lyser, desto större mängd data hanteras för tillfället.  

På framkanten finns en 9-polig Dsub-kontakt (RS-232) för anslutning av servicepanelen. 
En urfräsning i luckan på innerdörrens framsida tillåter att servicepanelen ansluts utan att 
öppna luckan. Då servicepanelens kabel lossas från CPU-kortet skall kontakten tryckas in 
med tummen för att undvika att kortets kontakt lossnar från moderkortets och därigenom 
förorsaka systemstörningar. 

För teknisk beskrivning, se Bilaga 3. 

A 

B 
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3.7 I/O-kort 
I/O-kortet, placerat i kortplats 3 (se 3.3), hanterar extern kommunikation under CPU-
kortet. Kortet kommunicerar med övriga delar av systemet via en 8-bits adressdatabuss. 
Dess uppgift är att  

 omvandla inkommande radiosignaler till seriella datasträngar samt omvandla utgående 
seriella datasträngar till radiosignaler (FFSK modemfunktion). 

 övervaka och omvandla digitala signaler till och från ljudsändare och radio. 

 övervaka analoga funktioner som mätning av batterispänning och spänning till radio 
etc. 

  

       
 

Bild 18 – I/O-kort 

 
Två lysdioder i kortets framkant indikerar om radion status. Den gröna lysdioden [H2]  
indikerar sändnings- och den röda [H1] mottagningsläge. 

För teknisk beskrivning, se Bilaga 4. 
 

H2 

H1 
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3.8 Audiokort 
Audiokortet förekommer endast i styrutrustningar som betjänar elektroakustiska 
varningsaggregat med talmöjlighet och består av ett digitalt röstminne samt intern 
högtalare för uppspelning av lagrade meddelande internt (avlyssning av inspelning). 
Kortet placeras på kortplats 5 (se 3.3). 

 

 
 

Bild 19 – Audiokort 

Audiokortets minneskretsar medger lagring av 8 meddelanden om vardera en minuts 
längd. Dessa lagras på de 4 flashminnen som finns på kortets baksida. 

Kortet används även för styrning och kontroll av elektroakustiska ljudsändare (anpassning 
mot respektive aggregats mjukvara) och innefattar därvid bl.a. funktioner för kontroll av 
ljudsändarens förstärkarenhet/-er och batterikondition. I kortet lagras dessutom 
information som behövs för att ljudsändaren skall kunna hantera signaler på ett riktigt sätt 
(signalgenerator) och övervakar att varningssignaler skickas ut med rätt ljudfrekvens 
(efterlikande av pneumatiskt alstrade signaler). 

På kortets framkant finns anslutningsplintar för inkoppling av mikrofon [1] och MD-
spelare [2]. Inspelning av meddelanden på kortet sker enligt handhavandebeskrivningar för 
servicepanel (T33-392) kap. 5.3, eller inspelningsenhet (T33-394).  

För teknisk beskrivning, se Bilaga 5. 

 

2 

1 
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3.9 Modemkort 5V 
Modemkortet används endast i utrustningar som styrs över uppringd teleförbindelse där 
radiostyrning inte är möjlig eller lämplig. Modemet möjliggör förbindelse över såväl 
analog som digital ATN-ledning. Anslutningarna till kortet måste dock vara av analog typ. 
På främre gaveln sitter ett antal lysdioder som utvisar hur modemet arbetar. På den bakre 
gaveln sitter en 6-polig modularkontakt (RJ12) för anslutning av teleledning [1], en 9-
polig D-sub-kontakt för anslutning till moderkortet, kortplats 7 (se 3.3) [2] och en kontakt 
för spänningsmatning (5 V) [3].  

Observera! 

Detta modemkort är modifierat för att drivas med 5V matningsspänning. Förväxla inte 
med motsvarande 12 V modemkort som sitter i centralenheten.  

För teknisk beskrivning, se Bilaga 6. 

 

         
Bild 20 – Modemkort 5V 

  
Vid ett fungerande modem under normalläge är lamporna tända enligt [A] ovan. Då 
uppringning registrerats (inkommande samtal från centralenhet) och kontakt etableras 
tänds även den nedre lampan [B]. När enheternas modem fått kontakt med varandra och 
utbyte av kommunikation pågår markeras detta genom att den näst nedersta lampan tänds 
[C]. 

Då förbindelsen brutits (nedkoppling skett) återgår modemet till normalläge [A]. 

1 

2 

3 

C B A 
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4 Radio och radiotillbehör 

4.1 Allmänt 
Styrenheten är, då radio används som sambandsmedel mellan centralenhet och 
styrutrustningen, bestyckad med en TAIT T2000II som täcker ett frekvensområde mellan 
360 och 410 MHz (Tx 360-400/Rx 360-410) och lämnar 20 watts uteffekt vid 50 ohm. 
Radion är placerad i en särskild konsol i högra delen av racket.  

Radion är förprogrammerad med 9 kanalpar med en kanalseparation av 16,0 MHz (S/M) 
inom varje par i den nedre delen av 400-bandet, varav kanal 9 huvudsakligen är avsedd för 
varningssystemen i anslutning till kärnkraftverk. Inställning av kanal görs med 
servicepanel eller via styrprogrammet från systemets dator. Utrustningen styr radions 
kanalväljare via en BCD-kodad signal. 

Observera! 

Radiostationen i ljudsändarna använder normalt hög frekvens för sändning och låg för 
mottagning i kanalparet. 

På styrenheter som styrs under reläenhet måste radions kanalpar skiftas (mottagning på hög 
frekvens och sändning på låg frekvens). Radiostationer på dessa styrenheter är sålunda inte 
utbytbar mot radiostation i en styrenhet direkt under central- eller fjärrbasenhet.  

Radion arbetar med en spänning om 12 V, men klarar en spänningsvariation mellan 10,8 
och 16,0 V. Strömförbrukningen kan vid sändning uppgå till c:a 8 A. 

 

Bild 21 – Radions frontpanel 

All inställning, utom reglering av volym, sker via styrutrustningens mjukvara. För 
funktionen är det dock viktigt att känna till följande beträffande frontpanelens knappar och 
lampor. 

1. Volymkontroll   Strömställare – på/av 
2. Upptagetindikator (Busy) Lyser när trafik pågår på kanalen 
3. Sändningsindikator (Tx) Används ej 
4. Kanalindikatorer med knappar Se 4.3 
5. Brusspärrsindikator  Lampan måste vara släkt (se 4.4) 
6. -  Används ej   
7. Modularjack för programmering av radio  Används endast av SRV tekniker 
8. Nyckelhål för lösgörning av radio 

4

5 6 6 6 
7

1 

8 

2 3
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4.2 Anslutningar 
På radions bakplan sitter kontaktdon för anslutning av spänningsmatning, ledningar för 
styrning av radion samt koaxialkontakt för antennanslutning. Radions baksida är också 
försedd med ett antal flänsar för kylning av radion vid längre sammanhängande 
användning.  Anslutningar framgår av nedanstående förteckning:  

[1] Anslutning för spänningsmatning till radion.  

[2] Dataanslutning från moderkortet för styrning av radions funktioner (15-polig HD). 

[3] Antennanslutning (BNC-kontakt) från radiomätutrustningen.  

 

 
Bild 22 – Radion bakplan 

Spänningen ansluts via ett 7-poligt kontaktdon. Detta används även för korskoppling av 
radions interna högtalare (gul kabel). 

 

Bild 23 – Kontaktdon för spänningsmatning 

På moderkort  av generation I matas radiostationen med spänning via ett relä på det 
radioreläkort som sitter monterat på moderkortets baksida. På 
moderkort av generation II sitter detta relä på framsidan (se 3.3). 

Då nätspänningen är bruten reglerar ett relä på kortet till- och 
frånslag av spänningen till radion för att spara batteriet. Reläet, som 
börjar arbeta 3-4 minuter efter strömbortfall, håller strömkretsen till 
radion sluten cirka 25 procent av tiden.  

Om radion under tiden den är aktiverad registrerar någon signal 
(bärvåg) kommer den aktiverade tiden att förlängas så att utbyte av 
information kan ske. 

Anslutningar:  Orange  [+] rödsvart kabel 
 Blå [−] svart kabel 

             

Bild 24 – Radioreläkort 

 

1 

2 

3 

13,4 V + 
− 

Kabel för intern 
högtalare (gul) 



21 

4.3 Kanalindikering 
Radions kanalindikatorer utvisar vilken kanal radion är inställd på och arbetar över. 
Respektive kanal indikeras på nedanstående sätt. 

Knapparna (1-4) under lampraden har här ingen funktion, då radiokanalen styrs av 
utrustningens mjukvara. Det går visserligen att ställa in annan kanal med hjälp av dessa, 
men så fort sändning sker kommer radion automatiskt att skifta över till rätt frekvens.  

OBS! Det är viktigt att inte röra dessa knappar då fel inställd kanal blockerar radion för 
inkommande signaler från central-/fjärrbasenhet. 

  Lampindikering på radion 
 Kanal 1 
 Kanal 2 
 Kanal 3 
 Kanal 4 
 Kanal 5 
 Kanal 6 
 Kanal 7 
 Kanal 8 
 Kanal 9 

 

 

Bild 25 – Kanalindikering 

4.4 Brusspärr 
Radion är bestyckad med en brusspärr som sorterar bort ovidkommande frekvenser 
(lampan tänds – se 4:1) från radions mottagning. Brusspärrens får ej kopplas bort då detta 
blockerar möjligheterna att sända samt mäta signalstyrkan med utrustningens radio.  

Brusspärren kopplas åter in (lampan släcks) genom ett kort tryck på knappen. 

4.5 Radiomätenheten 
Under radion, på högra rackgavlen, sitter radiomätenheten monterad. Den är placerad 
mellan radio och antenn och har som uppgift att mäta radions stående vågförhållande 
(framåt och bakåt). Mätutrustningen övervakas av en krets på I/O-kortet, vilket i sin tur 
står i förbindelse med CPU-kortet där utvärdering och jämförelse med angivet 
parametervärde för radions stående vågförhållande sker. Då värdet avviker från angivet 
parametervärde sänds en rapport till centralenhet. 

 

     
Bild 26 – Radiomätenhet 

till radio från antenn 

1 2 3 4 
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4.6 Antenner 
Beroende på respektive styrutrustnings placering och avstånd till basantenn erfordras olika 
typer av antenner för att säkerställa en tillräckligt hög signalstyrka i systemet. Antenn 
ansluts till styrutrustningen med en koaxialkontakt, typ N. Tre olika typer av antenner 
används. 

4.6.1 Sprötantenn 

Ofta erfordras endast en enkel sprötantenn (rundstrålande), monterad 
inomhus i anslutning till styrutrustningen, för att uppnå erforderlig 
signalstyrka. Denna placeras på ett vinkeljärn vid sidan och över 
respektive styrskåp. 

Sprötantennen ger ingen förstärkning av signalen. 

 

 

 Bild 27 – Sprötantenn 

4.6.2 Dipolantenn 

På de platser sprötantenn inte är tillräckligt för att uppnå fullgod signalstyrka sätts en 
dipolantenn upp. Denna kan placeras såväl inom- som utomhus. Antennen är rundstrålande. 

Dipolantennen ger en förstärkning (antennvinst) på  
c:a 3 dBi. 

 

 

 

 Bild 28 – Dipolantenn 

4.6.3 Riktantenn (Yagiantenn )  

På platser med svag signalstyrka monteras en 6-elements riktantenn utomhus, antingen på 
ljudsändarens stödrör eller på annan lämplig plats.  

Riktantennen ger en förstärkning på cirka 10 dBi. 

 

 
   
 
 

  

 Bild 29 – Riktantenn 
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5 Anslutningsenhet 

5.1 Allmänt 
Styrutrustningens kretskort och radio är skyddad från transienter (överspänningar), genom 
att alla in- och utgående ledningar passerar genom en särskild anslutningsenhet. Enheten 
är placerad i skåpets nedre högra hörn och har plats för upp till fyra olika filterkort/skydd. 

Samtliga enheter är utrustade med minst två filterkort, ett för matningsspänning [1] och ett 
för genomföringar av styr- och övervakningssignaler till/från varningsaggregat [2]. 
Härutöver kan ytterligare kort tillkomma då högtalande elektroakustiska aggregat ansluts.  

För styrutrustningar bestyckade med radio skyddas antenngenomföringen av ett s.k. 
gasurladdningsrör [3]. Då utrustningen i stället kommunicerar via ett uppringt 
telefonmodem ersätts gasurladdningsröret med ett filterkort ATN. 

I anslutningsenheten sitter också en temperatursensor [5] för in- och urkoppling av 
klimatelementet på enhetens lock (se 2.1.4). 

 

    
 

Bild 30 – Anslutningsenhet med borttaget lock  

3
12

5 

4 
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5.2 Filterkortkort  

5.2.1 Fi l terkort Nätspänning 

Filterkortet utgör utrustningens skydd för transienter i 
kraftförsörjningen, och sitter i samtliga anslutningesenheter.  

Kortet skyddas av en glassäkring (1,25A 250V) placerad i en 
säkringshållare nedtill. 

I den övre plintraden finns anslutningsmöjligheter för ström till 
utrustningens ringkärnetransformator och ett klimatelement med 
tillhörande temperatursensor. 

Märkning: MAINS–IF [P/N 19246-02-1] 

OBS! Förväxla inte detta filterkort med motsvarande i EMP/UPS-
skåp. Detta kortet är endast avsett för en maxförbrukning av 250V/ 
1A (EMP/UPS = 6,5 A). 

Anslutning framgår av bilaga 11.2. 
 

 

Bild 31 – Filterkort för matningsspänning 

5.2.2 Fi l terkort TV2000/RS232 

Detta filterkort är standardkortet för anslutning av 
varningsaggregat och har tillämpning för samtliga gränssnitt. 
Kortet tillåter passage för tre förbindelser. 

Genom att dess övre plint kan anslutas till en av två möjliga portar 
[ST2/ST3] på moderkortet via en Honda-kontakt ökar 
utnyttjandegraden av kortet. Därför kan såväl pneumatiska 
varningsaggregat med eller utan lufttank, samt de flesta typer av 
elektroakustiska aggregat anslutas till systemet via detta kort. 

Gränssnitten ”TV 2000” och ”La/Lb-styrd” ansluts via den högra 
porten [ST2] och ”Övervakade” och ”Högtalande” via den vänstra 
porten [ST3]. 

Märkning: RS232+AUDIO–IF  [P/N 19246-03-0] 

Anslutning framgår av bilagorna 11.3.1 – 11.3.6. 

 

Bild 32 – Filterkort TV 2000/RS 232 
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5.2.3 Fi l terkort Audio 

När ett elektroakustisk varningsaggregat skall utnyttjas för talade 
meddelande måste förbindelser skapas inte enbart för styrning av 
högtalarna utan också för meddelandet självt.  

Detta görs genom att installera ett filterkort som exteriört inte 
skiljer sig nämnvärt från ovanstående, med det undantag att det 
innehåller en extraplint i såväl övre som nedre rader.  

Kortet används som komplettering till filterkort TV 2000/RS232 
vid anslutning av elektroakustiska varningsaggregat av typ Delta 4 
(motsv.), då dessa skalla användas som högtalare. Detta innebär att 
båda portarna på moderkortet [ST2/ST3] behöver utnyttjas. 

Märkning: RELAIS+AUDIO–IF [P/N 19246-05-0] 

Anslutning framgår av bilaga 11.4.2. 
 

 

Bild 33 – Filterkort Audio 

5.2.4 Fi l terkort ECN  

Kortet är identiskt med filterkort TV 2000/RS232, men är 
annorlunda bestyckat, bl.a. för ytterligare en genomgåemde 
förbindelse, och ersätter detta vid anslutning av ljudsändare av typ 
ECN (Hörmann).  

Det ansluts till moderkortets vänstra port  [ST2]. 

Märkning: RS232+AUDIO–IF  [P/N 19246-03-0] 

Anslutning framgår av bilagorna 11.3.7 och 11.4.3. 
 

 

Bild 34 – Filterkort ECN 
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5.2.5 Fi l terkortkort ATN 

I de utrustningar där styrning sker via uppringd telefonförbindelse 
ersätts radio av ett modemkort och gasurladdningsrör av ett 
filterkort för allmänna telefonnätet (ATN). Kortet placeras i den 
lediga kortplatsen längst till vänster i anslutningenheten. 

Två förbindelser kan förmedlas, men i styrutrustning utnyttjas bara 
den ena av dess. 

Med kortet följer en telekabel, vilken används för inkoppling av 
förbindelsen på modemkortet. 

OBS! Filterkort ATN, som tål spänningar upp till c:a 175 V, kan 
lätt förväxlas med Filterkort PC/MP. Det enda som skiljer är att 
det kortet är anpassat för betydligt lägre spänningar.  

Märkning: PSTN Line IF 

Anslutning framgår av bilaga 11.5. 
 

 

Bild 35 – Filterkort ATN 

5.2.6 Fi l terkortkort Reläutgång 

Styrutrustningen kan parallelt som den startar varningssignaler 
eller –meddelanden även utnyttjas för att verkställa andra tjänster. 

Med tillsats av ett filterkort av denna typ kan slutning eller 
öppning av ett externt relä göras. Applikation kan ex.vis användas 
för att i samband med ett varningsmeddelande även stänga 
ventilation. 

Kortet, som klarar en maxbelastning av 500 mA, placeras på den 
tomma platsen till vänster i anslutningsenheten. 

OBS! Kortet kan endast utnyttjas för endera slutning eller 
öppning, inte båda samtidigt. 

Märkning: Filterkort för reläutgång  

Anslutning framgår av bilaga 11.6. 
 

 

Bild 36 – Filterkort för reläutgång 
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5.3 Gasurladdningsrör för antennanslutning 

Antennkabeln ansluts till skåpets antenngenomföring via en N-
kontakt. Koaxialkabelns mittledare passerar genom ett 
gasurladdningsrör innan den ansluts till radiomätenheten 
placerad under radioenheten. Koaxialkabelns skärm jordas i 
skåpets ytterhölje. Genom att lossa på skruven på skyddet, kan 
gasurladdningsröret som sitter i enheten bytas, om detta skadats 
efter t.ex. ett åsknedslag. 
 
 

Bild 37 – Gasurladdningsrör 

5.4 Klimatelement 

På lockets framsida sitter ett klimatelement (finns i två utföranen) med uppgift att skydda 
skåpets komponenter mot stark kyla. Klimatelementet utvecklar en effekt av 30 W och 
aktiveras av den sensor som sitter monterad inuti anslutningsenheten då temperaturen 
sjunker under –5P

o
P C.   

När temperaturen åter stiger över–5P

o
P C stängs elementet av. 

Elementet fungerar endast då aggregatet matas med nätspänning (230 VAC). 

 

 

 

Bild 38 – Klimatelement och temperatursensor 
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1 Moderkort UBilaga 1 

1.1 Kretsschema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.2 Anslutningar till Moderkortet. 

Ingångar: 

Namn: Ingång: Nivå: Anslutning: 

CPU-kort BU 2 TTL VG96 
I/O-kort BU 3 TTL / Analog VG96 
Reserv BU 4 TTL / Analog VG96 
Radio (data) ST 1 TTL / Analog 15-polig HD Dsub 
Talkort BU 5 TTL / Analog VG96 
CP 1-kort (endast gen. I) BU 6 TTL / Analog VG96 
Modemkort ATN ST 4 RS232 / V24 / Analog 9-polig Dsub 
Nätaggregatkort BU 1 Analog / Digital VG48 
Transformator (+) K 1 1/2 Analog Kopplingsplint  
Transformator (–) K 1 /4 Analog Kopplingsplint  
Varningsaggregat ST 2/3 RS232 / V 24 10-polig Honda 
Sensorer ST 5 RS232 / V 24 9-polig Dsub 

Utgångar: 
Namn: Ingång: Nivå: Anslutning: 

Batteri (+) K 1 /3 Analog Kopplingsplint 
Radio (+) K 1 /6 Analog Kopplingsplint 
Radio (–) K 1 /5 Analog Kopplingsplint 

 

Batteri 

Kontaktdon 
nätspänning 

Kontaktdon 
Nätaggr.kort 

Kontaktdon
Modemkort 

Kontaktdon
CP 1-kort 

Kontaktdon 
Talkort 

Kontaktdon 
CPU-kort 

Kontaktdon
I/O-kort 

Kontaktdon
Radio 

Kontaktdon 
Reservplats 

Kontaktdon
Aggregat 

RS232 V24 
Driver 

Kontaktdon 
Sensor etc. 
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1.3 Komponentplacering 

 
Moderkort gen. I (Radiorelä på gen II antyds till vänster. BU6 finns ej på gen II) 
 
1.4 Anslutningar i 10-polig Hondakontakt   

 

ST 3 – Övervakad / Högtalande  ST 2 – TV 2000 / La/Lb-styrd 
1 Stående våg (Framåt) 1 Stående våg (Framåt) 
2 Dörrkontakt 2 Dörrkontakt 
3 Stående våg (Bakåt) 3 Stående våg (Bakåt) 
4 - 4 Modemstyrd (+ 5 VDC) 
5 Anslutningsenhet (RxD) 5  Anslutningsenhet (Motorkontakt)  
6 Stående våg (Jord) 6 Stående våg (Jord) 
7 Anslutningsenhet (TxD) 7 Anslutningsenhet (TV 2000) 
8 - 8 Modemstyrd (Jord) 
9 Anslutningsenhet (Jord) 9 Anslutningsenhet (Jord) 
10 Dörrkontakt (Jord) 10 Dörrkontakt (Jord) 

2 
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2 Nätaggregatkort      UBilaga 2 
2.1 Kretsschema 

 
Ringkärnetransformatorn levererar via två likriktare (diodbryggor) spänning till 
styrutrustningens nätaggregatkort. Dessa likriktas individuellt innan de når 
nätaggregatkortet via kopplingsplinten på moderkortets baksida. 

Spänningen för radio och systemspänning levereras till nätaggregatkortet via moderkortets 
stift 30 A/C/E. Efter stabilisering av spänningen över två samverkande kondensatorer 
[C10/C11] passerar den över en 8A säkring [F2] för att slutligen rektifieras till +12 VDC 
av en IC-krets. Från denna styrs spänningen över ett relä [Rel2] via stift 14 C på 
moderkortet till radion. 

Den stabiliserade spänningen förser också via en diod styrenhetens DC/DC-omvandlare 
övriga kretskort med +5 VDC stift 2 A/C/E. 

Spänningen för laddning av batteriet levereras till nätaggregatkortet via moderkortets stift 
28 A/C/E. Denna spänning stabiliseras av en kondensator [C2] och skyddas av en 4A 
säkring [F1]. Med en shunt mäts den verkliga spänningen och återmatas till laddarens 
övervakningsmodul. Via ett motstånd kommer spänningsnivån att definieras till 2,29 VDC/cell 
vid en temperatur av 20P

o
PC i övervakningsmodulen (-3,9 mV/+P

o
PC; +3,9 mV/-P

o
PC).  

För att garantera full laddning av batteriet, kommer laddningsströmmens nivå att ökas 
varje gång enheten registrerar återkomst av nätspänning. Denna förhöjda nivå övervakas 
av en serie motstånd och indikeras genom att den röda lysdioden [H3] tänds. 
Laddningsströmmen hanteras via ett bistabilt relä [Rel1] över stift 26A/C/ E till batteriet.  

Om radio- och laddningsspänning är tillgänglig indikeras detta genom att den gröna 
lydioden [H1] lyser. Samtidigt levereras en hög signal via I/O-kortet vilket indikerar att 
nätspänning finns tillgänglig. Den höga signalen tvingar också det bistabila reläet [Rel1] 
att ansluta batteriet till laddaren och upprätthålla denna slutning så länge nätspänning finns 
tillgänglig.   

Relä & reset- 

styrning 
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till I/O-kort 

Nätsensor  
 till I/O-kort 
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 Batteri- 
spännings-
switch
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Batt av / Laddn. av 
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Radio  
 

Nät/Batteri 
Belastning   Av / På 
 

Nätspänningssignal
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Laddningsenhet
19V/2A Diodbryggor 

B
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5V/600mA 
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CPU-kortet kan testa batteriets kondition genom att via I/O-kortet skicka en låg signal 
över ST1 stift 6A, samtidigt som systemet försörjs från nätet. Denna låga signal 
konverteras av en transistor till en hög signal som stoppar laddningen av batteriet. Den 
konverterade signalen kopplar dessutom in en belastning (effektmotstånd) över batteriet. 
Två motstånd används för att uppskatta batteriets nivå över stift 6C till AD-omvandlaren 
på I/O-kortet. AD-omvandlarens värde speglar batteriets kondition med förhållandet 1:11. 
Värdet avläses på CPU-kortet som åter omvandlar det till ett analogt värde. Är batteriets 
spänning låg kommer laddarens effekt att ökas. 

Om nätspänningen försvinner kommer relä 2 på nätaggregatkortet att koppla om 
strömförsörjningen så att radion får sin ström från batteriet, vilket möjliggörs av att en 
slutning finns i det bistabila relätet [Rel1]. Försörjningen för kretskort hanteras via en diod 
och DC/DC-omvandlaren. Om batterispänningen sjunker under lägsta tillåtna nivå (= 
Batteri min) kommer CPU-kortet att registrerara detta och skicka ett meddelande till 
centralenheten.  
Ungefär en minut därefter kommer CPU-kortet att generera en låg signal via ST1 stift 6A. 
Denna signal konverteras av en transistor till en hög signal vilket medför att det bistabila 
reläet [Rel1] kopplar från batterispänningen.  

För att återstarta nätaggregatkortets strömmatning måste man trycka in reset-knappen på 
moderkortets baksida. Detta medför att en låg signal via ST1 stift 12C tvingar det bistabila 
reläet [Rel1] att åter ansluta batteriet. Är batteriets spänningsnivå fortfarande för låg 
kommer cykeln att upprepas. 

 

2.2 Anslutningar till Nätaggregatkortet. 
Ingångar: 

Nr: Namn: Nivå: Anslutning: 

1 Strömförsörjning, laddning 22 V likström VG 48 
2 Strömförsörjning 21 V likström VG 48 
3 Batteri spänning 12 V likspänning VG 48 
4 Underspänning, brytare TTL 12 V VG 48 
5 Återställning TTL 12 V VG 48 

Utgångar: 
Nr: Namn: Nivå: Anslutning: 

1 Batterispänning 12 V likström VG 48 
2 Strömförsörjning, radio 12 V likström VG 48 
3 Strömförsörjning, kort 5 V likström VG 48 
4 Sensor nätspänning TTL 12 V VG 48 
5 Sensor batterispänning 0 … 5 V likström VG 48 
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3 CPU-kort UBilaga 3 
3.1  Kretsschema  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Anslutningar till CPU-kortet. 
Gränssnitt strömförsörjning: 

Nr: Namn: Nivå Anslutning: Riktning: 
1 Strömförsörjning, kort 5 V likström VG 96 In 

Seriella gränssnitt: 
Nr: Namn: Nivå Anslutning: 

1 Servicepanel RS-232/V 24 VG 96 
2 Radiomodem RS-232/TTL VG 96 
3 Talkort RS-232/TTL VG 96 
4 Modemkort ATN RS-232/V 24 VG 96 
5 Varningsaggregat RS-232/TTL VG 96 
6 Sensorer RS-232/TTL VG 96 
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4 I/O-kort UBilaga 4 

4.1 Kretsschema 

4.2 Anslutningar till I/O-kortet. 
Digitala ingångar: 

Nr: Namn: Nivå 

1 Dörr TTL 
2 Nätspänning TTL 
5 Kompressormotor TTL 
6 DC avbrott TTL 
7 Larm 1 TTL 
8 Larm 2 TTL 
9 Larm 3 TTL 
10 Larm 4 TTL 
11 Larm 5 TTL 

 

Adressdekoder 
74HC573 

DTMF Tx/Rx 
M8888 

 
port A 

 

port C 
 

port C 

 
port B 

 

Output Latch 
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Digitala utgångar: 
Nr: Namn: Nivå: 

1 BCD 0 kanalomkopplare TTL 
2 BCD 1 kanalomkopplare TTL 
3 BCD 2 kanalomkopplare TTL 
4 BCD 3 kanalomkopplare TTL 
5 ATN TTL 
6 Tx aktivera modem TTL 
7 TV 2000 öppna 24 V 
8 5 V matning Till/Från TTL 

Analoga ingångar: 

Nr: Namn: Nivå: 

1 Batterispänning 0 … 5 V 
2 Radio sändning 0 … 5 V 
3 Radio mottagning 0 … 5 V 
4 Signalstyrkeindikator - radio 0 … 5 V 
5 TV 2000 DC in (tanktryck) 0 … 5 V 
6 TV 2000 AC in (medhörning mikrofon) 0 … 5 V 
7 Radio SNR 0 … 5 V 
8 Reserv 0 … 5 V 

Strömförsörjning: 
Nr: Namn: Nivå: Anslutning: Riktning: 

1 Strömförsörjning, kort 5 V DC VG 96 In 

Seriella gränssnitt: 
Nr: Namn: Nivå Anslutning: 

1 Modem RS-232/TTL VG 96 
LF in från radio: 
LF från radio 10 kOhm 400 mV 230 Hz - 3,4 kHz 
LF ut till radio: 
LF till radio 5 kOhm 1,2 V 250 Hz - 3 kHz 

Reserverad I/O: 
I/O-kortets design har utrymme för framtida utnyttjande av en 8-bit I/O-port (standard 
TTL) vilken kan användas på något av nedanstående sätt: 
- 8 utgångar 
- 8 ingångar 
- 2 utgångar och 6 ingångar 
- 6 utgångar och 2 ingångar 
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5 Audiokort UBilaga 5 

5.1 Kretsschema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: 

 Processor: Siemens 16-bit Mikrocontroller (SAB-C167CR) 
I/0-adress: Konfiguration enligt mjukvara 
Interupts: Konfiguration enligt mjukvara 
Minne: Logisk avbalkning i program och dataminne 
Programminne: 128 Kb SRAM, 128 kB flash 
Dataminne: 4 mB flash 
Analoga utgångar: 3 audioutgångar (max 0,71 VBeff B) 1 högtalarutgång 0,75 
W/4Ω 
Analoga ingångar: 3 audioingångar (max 0,71 VBeff B) 1 högtalaringång 
Seriellt gränssnitt: RS-232 TTL och V24 
Kopplingar: UART (16C450- eller 16C550-kompatibelt) 

 5.2 Anslutningar till CPU-kortet. 
Talkortets gränssnitt: 

Nr: Namn: Nivå: Anslutning: 

1 Strömförsörjning 5 V VG 96 
2 CPU-kort Seriell TTL VG 96 
3 Radio Audio VG 96 
4 ATN modem Audio VG 96 
5 CP 1-kort Audio VG 96 
6 Mikrofon Audio RJ 11 
7 Bandspelare Audio SMS-kontakt 
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6 Modemkort  UBilaga 6 

6.1 Kretsschema 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Gränssnitt 

Driftspänning  5 V  
 

LF till/från ATN 600 Ohm 775 mV 300 Hz - 3,4 kHz
 

LF till Talkort 10 kOhm 1,2 V 250 Hz - 3 kHz 
 

RS 232 till/från CPU-kort   TTL 

 

 

 
 

 
 

 

Modem ATN-linje 

 
 

 

μC 

 
 

 

 

Lb

La LF ut till Talkort 

Seriell anslutning till CPU 

Strömförsörjning 5 V 
+ - 
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7 Parametervärden UBilaga 7 
7.1 Allmänt 
Systemet innehåller ett antal parametrar som är viktiga för systemets funktion. Dessa 
reglerar hur systemet skall genomföra verksamheter av olika slag, t ex: varningssignalers 
längd eller när rapporter skall sändas vid uppkomna fel. Några av dessa parametrar är fasta 
(kan inte påverkas av system- eller varningstekniker) medan övriga är ställbara via 
systemets PC eller direkt vid respektive styrutrustning med hjälp av servicepanelen. 

7.2 Fasta parametrar 
Följande fasta parametrar förekommer i systemet.  

Typ av fel (motsv.): Tid/orsak: Anm: 

Bortfall av nätspänning 60 min Tid innan rapport sänds 
Tom tank 15 min  Tid innan rapport sänds 
Dörr Öppen/Stängd Rapport, påklädd med aktuell status, sänds 

omedelbart när dörr öppnas och stängs. 

7.3 Rörliga parametrar 
I nedanstående förteckning redovisas de grundvärden som ställs in för nedanstående 
gränssnitt i samband med installationen. Samtliga nedanstående kan ändras såväl från PC 
som lokalt med servicepanel. 
 

 TV
 2000 

La/Lb-styrda 

Ö
vervakade 

H
ögtalande 

 

Max gångtid 45    Tillåten tid före felrapport 
Antal starter 10    Tillåtna starter före felrapport 
Mikrofon Nej Används ej  
Radio uteffekt 25,4 max / 12,0 min Gränsvärden uteffekt före felrapport 
Radio SVF 1:04,0 Minsta tillåtna stående våg 
Viktigt meddelande 7 / 14 / 6 (på / av / grp) Dessa värden får ej ändras! TPF

1
FPT 

Flyglarm 2 / 2 / 15 (på / av / grp) Dessa värden får ej ändras! P

1
P 

Faran över 30 / 0 / 1 (på / av / grp) Dessa värden får ej ändras! P

1
P 

Beredskapslarm 30 / 15 / 7 (på / av / grp) Dessa värden får ej ändras! P

1
P 

Reserv 1 0 / 0 / 0 (på / av / grp) Reserv. Setup görs i PC.TPF

2
FPT 

Reserv 2 0 / 0 / 0 (på / av / grp) Reserv. Setup görs i PC.P

2
P 

Batterispänning 14,5 max / 11,3 min Max tillåtna yttervärden. 
   
 

                                                 
TP

1
PT  Se även ”Handhavande Servicepanel – Bilaga 1” 

TP

2
PT  Signal får ej konfigureras utan Räddningsverkets medgivande. 
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8     Setup UBilaga 8 
För att styrutrustningen efter installation skall fungera i systemet måste enheten 
”presenteras” för centralenheten. Denna presentation genomförs vid en s.k. Setup, varvid 
grundvärden för respektive varningsaggregat, sätt att styra utrustningen m.m. anges.  
I samband med att hårdvaruförändringar sker på aggregatplats (ex: utbyte av äldre 
varningsaggregat mot nyare) måste en förändring av utrustningen setup ske. Sådan 
erfordras också vid byte av styrsätt eller om radiokanal måste ändras.  
 
Post: Innehåll: Anmärkning: 

ID-nummer 0686000015 Varje styrutrustning har ett individuellt nummer. Detta 
anges med tio siffror på följande sätt: 
U00 U 00 000 000  Länskod. 
00 U00U 000 000  Kommunkod. 
00 00 U000U 000  För styrutrustning vid varningsaggregat. 
00 00 000 U000U  Aggregatets nummer i systemet. 
I exemplet ovan utvisas att det är aggregat 15 i Eksjö 
kommun. 

Gränssnitt TV 2000 För samtliga pneumatiska aggregat lufttank. 

 La/Lb För pneumatiska aggregat utan lufttank och vissa enklare 
elektroakustiska aggregat. 

 Övervakade För samtliga aggregat med övervakningsmodul som ej 
skall utnyttjas som högtalande. 

 Högtalande För elektroakustiska aggregat som skall utnyttjas som 
högtalande. 

Aggregattyp LT 11 Här anges vilken typ av varningsaggregat 
(typbeteckning) som är installerat vid respektive 
styrutrustning. Endast aggregat tillgängliga från lista kan 
anges (se ”Gränssnitt” ovan). 

Styrning Radio S/M Dubbelriktad radiotrafik möjlig. 

 Radio M Endast signalering till aggregatet möjlig. 

 Modem Styrning sker via uppringd teleförbindelse över modem. 
Kanal 6 Här anges tilldelad kanal för styrning av utomhusvarning 

inom systemet (1-9). 
Systemkod 023 Aggregatets nummer i det lokala systemet. 
MCE-kod 014 Här anges numret på centralenheten/fjärrbasen (för 

identifikation av sändande enhet – innehåller inte 
meddelande rätt MCE-kod ignoreras meddelandet av 
styrutrustningen). 
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9 Felsökning UBilaga 9 

9.1 Allmänt  
 Utrustningen ägs av Räddningsverket som också ansvarar för underhåll och 

reparationer. En särskild manual innehållande referensvärden, mätpunkter etc. har 
framtagits som hjälp vid avancerad felsökning (SRV varningstekniker).  

 Felavhjälpning består idag oftast i komponentbyte (byte av hela kort) vilka inte 
finns tillgängliga hos brukaren (kommunen). 

 En del kontroller och enklare felavhjälpningar kan dock göras på plats med enkla 
medel. Avsikten med denna bilaga är inte att utgöra en komplett felsöknings-
manual utan mer ett hjälpmedel att lokalisera felkällan.  

 Observera! För att undvika skador på personal och utrustning skall 
styrenheten göras spänningslös genom att bryta matningsspänningen (230 
VAC) med arbetsbrytaren samt avlägsna säkringen på batteriets pluskabel 
innan kort avlägsnas från rack eller säkring byts i filterkort m.m. 

9.2 Spänningsrelaterade fel 

9.2.1 Matningsspänning – 230 VAC 
 När styrutrustningen tappar matningsspänning kommer, om utrustningen i övrigt 

är hel, nätaggregatskortets batteridriftrrelä att omedelbart skifta över till 
batteridrift för spänningsmatning till radio och kretskort. Om inte 
matningsspänningen återkommit inom en timma, initieras felmeddelandet ”Nät-
spänning Fel” som sänds till centralenhet. 
1. Kontrollera om arbetsbrytaren är tillslagen. 
1. Kontrollera om säkringen är hel i anläggningens elcentral.  
2. Kontrollera om den gröna lysdioden [H1] på nätaggregatkortet lyser.  
3. Kontrollera om nätaggregatkortet är ordentligt anslutet mot moderkortet.  
4. Kontrollera transformatorns anslutningar samt mät dess in- och utgående 

spänning (230 resp. c:a 13,5 V). 
5. Kontrollera säkringen på filterkortet för matningsspänning (250 V 1,25A) i 

anslutningsenheten.  

9.2.2 Låg spänningsnivå i batteriet (vid tillgång till nätspänning). 
 Då batterispänningen är låg (sjunker) indikerar detta att laddningen inte fungerar 

tillfredsställande eller att batteriet är skadat. 
1.   Kontrollera om den vänstra säkringen [F1] på nätaggregatkortet (250 V 4A) 

är hel. 
2. Kontrollera om säkringen på batteriets pluskabel (250V 6,3A) är hel. 
3. Kontrollera om batteriets kablage är rätt anslutet (se bilaga 12). 
3. Kontrollera och mät upp batteriets kondition. Byt batteri vid behov. 
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9.2.3 Radion saknar spänning (inga kanalindikeringslampor lyser). 

1. Kontrollera om radion är påslagen. 
2. Kontrollera anslutningarna för kabeln till radions spänningsmatning på 

radions bakplan samt i plint K1 på moderkortets baksida [1 (+), 2 (–)]. Det 
går även att mäta spänningen på endera av dessa kontakter/anslutningar (bör 
vara drygt 12 VDC). 

3.   Kontrollera om den högra säkringen [F2] på nätaggregatkortet (250 V 8A) är 
hel. 

4. Prova att återstarta systemet via tryck på återställningsknappen. 

9.2.4 5 VDC systemspänning saknas. 

Att systemspänning saknas för styrenhetens kretskort indikeras enklast genom att 
ingen av lamporna på I/O-kortet lyser. 
1. Kontrollera om den gröna lysdioden [H1] lyser på nätaggregatkortet. 
2. Säkerställ att samtliga kretskort är ordentligt anslutna. 
3. Tryck knappen ”Återställning” för att starta om anläggningen. 
4. Kontrollera att båda säkringarna [F1 & F2] på nätaggregatkortet är hela. 

Styrenheten tar i första hand sin 5 VDC från den krets som strömförsörjer 
radion, men kan även utnyttja batteriladdningskretsen. 

5. Mätning av 5 VDC kan göras mellan stiften 2 ACE på port BU 1 (2 ABC på 
BU2 – BU5 ) och jord.  

9.3 Radiorelaterade fel 

9.3.1 Radion byter kanal kontinuerligt. 

1. Kontrollera om kontakterna till radions datakabel är ordentligt fastsatt både 
på moderkort och radions bakplan (OBS! Kontaktdonet skall vara vinkelrätt 
anslutet mot respektive kontakt). 

2. Kontrollera om styrutrustningens programvara uppför sig normalt. Radions 
kanal-kontroll utövas av CPU-kortets mjuk vara. 

9.3.2 Radion sänder inte. 
1. Kontrollera att radion är påslagen. 
2. Kontrollera att brusspärren inte är frånslagen.  
3. Kontrollera att kabeln radions datakabel inte är rubbad ur läge (överföring av 

sändningsdata sker i radiokontaktens nedre stift – om denna sitter snett kan 
överföring omöjliggöras). 

4. Kontrollera om I/O-kortets indikeringslampor växlar från rött till grönt i 
samband med sändning (vid ”Test”).  

9.3.3 Ingen fullgod kommunikation med basstation. 
Efter genomfört test där endast sambandet icke varit fullgott (= 10 block), eller då 
styrenheten i samband med genomförande av manuell eller periodisk 
statushämtning mer eller mindre frekvent markerar samband saknas på PC-
skärm/manöverpanel. 
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1. Kontrollera och anteckna radions uteffekt, stående våg- (SVF) samt signal till 
brusförhållandet (SNR). Om inget värde finns, sök bakåt i tiden på PC’n. När 
uppstod felet första gången? Hur ofta upprepas felet? 

2. Kontrollera radions anslutningar samt koaxialkabeln och dess kontakter vid 
anslutningsenhet och radiomätenhet.  

3. Kontrollera antennens placering och kondition (okulärt). Finns skärmande 
hinder i direkt anslutning till antennen? 

4. Kan radion störas av annan nyligen tillkommen utrustningen på eller i 
omedelbar anslutning till platsen? 

9.4 Övriga fel 

9.4.1 Ingen varningssignal från aggregat (LT- och LX-aggregat). 
1. Kontrollera att det finns är tryck i aggregatet och att luftkranarna är öppna. 

Styrenheten blockerar utstyrning av signal till ventilenheten vid lågt tryck.  
2. Kontrollera att aggregatets anslutningar för styrning ej skadats eller rubbats. 
3. Kontrollera att rätt spänning läggs ut från styrutrustningen. Detta sker genom 

att först skruva loss sekundärslangen (till horn) från ventilenheten. Mät 
därefter över pos 2/3 på ventilenheten då signal styrs ut. 

 a) Om en spänning om 15-17 VDC uppmäts är styrutrustningen felfri och 
felet skall sökas i ventilenheten. Ofta ligger felet i ventilenhetens kretskort 
eller beror på att ventilkäglan torkat fast. 

 b) Om ingen förändring av spänning uppmäts ligger felet i styrutrustningen. 
Anmäl felet enligt gällande rutiner. 

9.4.2 Ingen varningssignal från aggregat (CK-aggregat). 
1. Kontrollera att aggregatets anslutningar för styrning ej skadats eller rubbats. 
2. Kontrollera att rätt spänning läggs ut från styrutrustningen. Detta sker genom 

att först skruva loss sekundärslangen (till horn) från aggregatet. Mät därefter 
över La/Lb då signal styrs ut. 

 a) Om en spänning om 15-17 VDC uppmäts är styrutrustningen felfri och 
felet skall sökas i aggregatet. Kontrollera spänningsmatning och säkringar 
etc. i aggregatet. 

 b) Om ingen förändring av spänning uppmäts ligger felet i styrutrustningen. 
Anmäl felet enligt gällande rutiner. 

9.4.3 Ingen varningssignal från övriga aggregat. 
1. Kontrollera att aggregatets anslutningar för styrning ej skadats eller rubbats. 
 OBS! Mätning av utstyrning av förhöjd spänning kan ej ske på dessa typer av 

aggregat då denna funktion blockeras i och med att avbrott indikeras. 

9.5 Servicepanelen fungerar ej vid anslutning. 
 1. Kontrollera att servicepanelens kabel är hel och rätt ansluten till såväl panel 

som styrutrustning. Fungerar servicepanelen vid annan anläggning? 
 2. Om ingen kontakt kan upprättas mellan styrenhet och servicepanel (konstiga 

blinkande tecken etc.) kan detta indikera programfel i CPU-kortet.  
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10 Tekniska data UBilaga 10U 

10.1 Väggskåp 
Storlek 600x380x290 BxHxD 

10.2 Kretskort 
Moderkort  artnr: 18862 
Radioreläkort  Ingår i moderkortet (endast gen. I) 
Nätaggregatkort VG48 / 5V / 12 V artnr: 18864 
CPU-kort VG96 / 5 V artnr: 18866 
I/O-kort VG96 / 5 V artnr: 18865 
Audiokort VG96 / 5 V artnr: 18867 
Modemkort SOS 9-pol D-sub / 5 V artnr: 18831 

10.3 Radiostation 
Radio TAIT T2000II artnr: 18828 
Uteffekt 20 W / 50 ohm  
Driftspänning 12 V, negativ jord (min: 10,8 - max: 16,0 V) 
Effektförbrukning upp till 8 A 
Antennkontakt BNC 

10.4 Radiomätenhet 
Radiomätenhet  artnr: 18869 

10.5 Anslutningsenhet 
Anslutningsenhet  artnr: 18870 
Klimatelement 230 V artnr: 18871 

10.6 Antenner 
Sprötantenn - artnr: 18872:1 
Dipolantenn 3 dB artnr: 18873:1 
Riktantenn, 6-element 10 dB artnr: 18874:1 

10.7 Säkringar: 
Strömförsörjningskort T 1,25A/250V Trög glasrörssäkring 5x20 mm 
Batterisäkring T 6,3A/250V Trög glasrörssäkring 5x20 mm 
Nätaggregatkort (laddning) T 4A/250V   Trög glasrörssäkring 5x20 mm 
Nätaggregatkort (radio) T 8A/250 V Trög glasrörssäkring 5x20 mm 
Tilläggsutrustning  Beroende på typ av tilläggsutrustning 

10.8 Gränssnittsvärden: TV 2000  
Viloläge Spänning 1,6 - 1,8 V över plint 2/3 
 Ström 1,9 - 2,0 mA ”- 
Signalläge Spänning 15,0 - 17,0 V ”- 
 Ström 18,0 - 20,0 mA ”- 
Indikering vid tom tank Spänning 19,5 - 20,0 V ”- 
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11 Anslutningar UBilaga 11 

11.1 Allmänt 
 Anslutningar av styrkablage till/från ljudsändare anpassas mot respektive 

aggregat genom filterkort placerade i anslutningsenheten. Anslutning till 
styrutrustningen sker via portarna ST 2 och ST 3 på moderkortets baksida. 

 De flesta aggregaten ansluts via den högra porten (ST2). Detta gäller samtliga 
ljudsändare som underordnas gränssnitten “TV 2000” och “La/Lb-styrda”, d.v.s. 
samtliga aggreagat med lufttank, direktverkande pneumatiska aggregat samt vissa 
elektroakustiska aggregat. 

 Aggregat inordnade under gränssnittet “Övervakade” och som har övervaknings-
modul, där avläsning av respektive aggregats status kan ske, ansluts via den 
vänstra porten (ST3). 

 I de fall ett aggregat skall användas för utsändande av talade meddelande och 
ingår under gränssnittet “Högtalande” fordrar oftast mängden anslutningar att 
båda ovan nämnda portar utnyttjas. 

 Portarna ST 1 och ST 5 används för anslutning av radio respektive tilläggs-
utrustning, och redovisas ej i denna sammanställning. 

 Anslutningar sker enligt nedanstående anvisningar. 

 OBS! Avvikelser från kabelfärger kan förekomma under respektive redovisade kort! 

Bild 39 – Placering av anslutningsportar på moderkortet 

ST1 

ST5 

ST2 ST3 
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11.2 Anslutning av matningsspänning (230 VAC) 

Kort: Filterkort Nätspänning  
Övre plint:  Kabelfärg: Till: 

Grå  T L Brun Kopplingsplint Grå 
Blå T N Blå Kopplingsplint Blå 
Blå H N Blå Klimatelement 
Grå  H L Brun Klimatelement 
Grå  H S Svart Sensor 
Grå  H S Svart Sensor 

Undre plint:  Kabelfärg:  

Orange  PE Gulgrön Jord  
Blå N Blå Nolla 
Grå L Brun Fas 
 
Säkring: 250V 1,25A trög.   

Anm: I den första versionen av detta kort är några anslut-
ningar omkastade: TL-TN-HS-HS-HN-HL.  

Kopplings- 
plint 

Klimatelement 

Sensor 

Transformator med likriktare 

Kopplings- 
plint 

Klimatelement 

Sensor 

Transformator med likriktare 

Jord Fas 

Nolla 
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11.3 Anslutning för styrning av varningssignaler 

11.3.1 Pneumatiska aggregat med lufttank (LT, LX) 

Gränssnitt: TV 2000 
Kort: Filterkort TV 2000/RS 232  
Port: ST 2 
 

Plintfärg:  Kabelfärg: Till: 

Grå  RXD Vit ST 2 – pos 5 
Blå GND Brun ST 2 – pos 9 
Orange TND Grön ST 2 – pos 7 
- AF - - 

Plintfärg:  Kabelfärg: Till: 

Grå  RXD Blå Kompressor [+]  
Blå GND Vit (Brun) Kompressor [ – ]  
Blå GND Vit (Grön) TV 2000 / 3  
Orange TXD Orange TV 2000 / 2  
- AF - - 
 

1  2 

9  10

ST 2 

+

Relä/Motorkontakt 
– 

TV 2000 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
La Kopplingsplint 

Kompressor 

Kopplingsdosa 
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11.3.2 Pneumatiska aggregat utan lufttank och övervakningsmodul 
(CK 160 & CK 160B) 

Gränssnitt: La/Lb-styrd 
Kort: Filterkort TV 2000/RS 232  
Port: ST 2 

Övre plint:  Kabelfärg: Till: 

Grå  RXD Vit ST 2 – pos 5 
Blå GND Brun ST 2 – pos 9 
Orange TXD Grön ST 2 – pos 7 
- AF - - 
Undre plint:  Kabelfärg: Till: 
Grå RXD - 
Blå GND - 
Blå GND  Vit (Grön) La   
Orange TXD  Orange Lb 
-  AF -  
 
Anm: CK 160 är utrustad med samma kopplingsplint som 
TV 2000.  

   

1  2 

9  10
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11.3.3 Elektroakustiska aggregat utan övervakningsmodul (ET)  

Gränssnitt: La/Lb-styrd 
Kort: Filterkort TV 2000/RS 232  
Port: ST 2 

Övre plint:  Kabelfärg: Till: 

Grå  RXD Vit ST 2 – pos 5 
Blå GND Brun ST 2 – pos 9 
Orange TXD Grön ST 2 – pos 7 
- AF - - 
Undre plint:  Kabelfärg: Till: 
Grå RXD - 
Blå GND - 
Blå GND  Vit (Grön) ET – La   
Orange TXD  Orange ET – Lb 
-  AF -  
 
Anm: CK 160 är utrustad med samma kopplingsplint som 
TV 2000.    

1  2 

9  10

ST 2 

Styrskåp Kockums 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
La 
Lb

Kopplingsplint 
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11.3.4 Elektroakustiska aggregat utan övervakningsmodul (PWUe 750)  

Gränssnitt: La/Lb-styrd 
Kort: Filterkort TV 2000/RS 232  
Port: ST 2 

Övre plint:  Kabelfärg: Till: 

Grå  RXD Vit ST 2 – pos 5 
Blå GND Brun ST 2 – pos 9 
Orange TXD Grön ST 2 – pos 7 
- AF - - 
Undre plint:  Kabelfärg: Till: 
Grå RXD - 
Blå GND - 
Blå GND  Vit (Grön) PWU – 5   
Orange TXD  Orange PWU – 4 
-  AF -  
 
    

Styrskåp PWUe 750 

6 751 2 3 4

12 13 14 15 16 17 18 19 

1  2 

9  10

ST 2 
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11.3.5 Pneumatiska aggregat utan lufttank, med övervakningsmodul (CK 
160C)  

Gränssnitt: Övervakade 
Kort: Filterkort TV 2000/RS 232  
Port: ST 3 

Övre plint:  Kabelfärg: Till: 

Grå  RXD Vit ST 3 – pos 5 
Blå GND Brun ST 3 – pos 9 
Orange TXD Grön ST 3 – pos 7 
- AF - - 
Undre plint:  Kabelfärg: Till: 
Grå RXD Blå CK 160C – plint 9 
Blå GND Vit CK 160C – plint 11 
Blå GND  -    
Orange TXD  Orange CK 160C – plint 10  
-  AF - 

OBS! Plintarna 9-11 installeras enligt Kockum-Sonics anvis-
ningar (255.30.105) 

1  2 

9  10 

ST 3 

- + PEPENLPE87PE65PE43PELBLAPE11109PE PE

OBS! Dsub-kontakten ansluts till den bakre (inre) anslutningen. 
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11.3.6 Elektroakustiska aggregat med övervakningsmodul (Delta 4) 

Gränssnitt: Övervakade 
Kort: Filterkort TV 2000/RS 232  
Port: ST 3 

Övre plint:  Kabelfärg: Till: 

Grå  RXD Vit ST 3 – pos 5 
Blå GND Brun ST 3 – pos 9 
Orange TXD Grön ST 3 – pos 7 
- AF - - 
Undre plint:  Kabelfärg: Till: 
Grå RXD Blå Delta 4 – plint 9 
Blå GND Vit Delta 4 – plint 11 
Blå GND  -    
Orange TXD  Orange Delta 4 – plint 10 
-  AF -  
OBS! Plintarna 9-11 installeras enligt Kockum-Sonics anvis-
ningar (255.30.104) 
  

1  2 

9  10 

ST 3 

N L 1 6543 11 10 97 8LB LAPE ++ ++
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11.3.7 Elektroakustiska aggregat (ECN) 

Gränssnitt: Övervakade 
Kort: Filterkort ECN  
Port: ST 3 

Övre plint:  Kabelfärg: Till: 

Grå  RXD Vit ST 3 – pos 5 
Blå GND Brun ST 3 – pos 9 
Orange REL Grön ST 3 – pos 7 
Vit AF Gul ST 3 – pos 8 
Undre plint:  Kabelfärg: Till: 
Grå RXD - Grå   TX 
Blå GND - Grå (vänstra) I (Jord) 
Blå GND  - Grå (högra) I (Jord) 
Orange TXD  - Grå  RX 
Vit AF - Grå  A 
 
OBS! En ljudkortsadapter måste placeras i VG-96-anslutningen på 
kortplats 5 (korskoppling mellan 17A och 32A). 

Visst utbyte av hårdvara måste dessutom ske i  ECN-skåpet för 
att få funktion i styrsystemet.  

1  2 

9  10 

1  2 

9  10

1  2 
ST 3 

Moderkort ECN 

Rx I Tx IA

PE

Kabelskärmar 

Kabel 1 
Kabel 2 

Kopplingsplint på 
vägg i ECN-skåp 
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11.4 Anslutning för styrning av talade meddelanden 

11.4.1 Elektroakustiska aggregat med övervakningsmodul (Delta 4) 

Gränssnitt: Högtalande 
Kort: Filterkort Audio  
Port: ST 2 (+ ST 3) 
Övrigt: Kortet placeras längst till väster i 
anslutningsenehten, och kompletterar filterkort TV 
2000/RS232. 
Övre plint:  Kabelfärg: Till: 

Blå  GND Brun  ST 2 – pos 9 
Blå GND -  
Orange REL Grön ST 2 – pos 7 
Vit AF Vit ST 3 – pos 8  (OBS!) 

Nedre plint:  Kabelfärg: Till: 

Grå  RXD - Delta 4 – plint 12  
Blå GND - Delta 4 – plint 14  
Blå GND -   
Grå TXD - Delta 4 – plint 13   
Vit AF -  Delta 4 – plint 15 

OBS! Förutsätter tidigare inkoppling av Filterkort TV 
2000/RS232 enligt 11.3.5. 

Plintarna 12-15 installeras enligt Kockum-Sonics anvis-
ningar (255.30.104) 

N L 1 6543 111097 82LB LAPE 141312 15 -- 

1  2 
ST 2 

1  2 

9  10

ST 3 
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11.4.2 Anslutning via Filterkort ECN 

Gränssnitt: Högtalande 
Kort: Filterkort ECN  
Port: ST 3 
Övrigt: Kortet ersätter filterkort TV 2000/RS232 

Övre plint:  Kabelfärg: Till: 

Grå  RXD Vit ST 3 – pos 5 
Blå GND Brun ST 3 – pos 9 
Orange REL Grön ST 3 – pos 7 
Vit AF Gul ST 3 – pos 8 
Undre plint: Kabelfärg: Till: 

Grå RXD - ECN – Tx  
Blå GND - ECN – GND (vid Audio) 
Blå GND  - ECN – GND (Vid Rx/Tx) 
Orange TXD  - ECN – Rx  
Vit AF - ECN – Audio  
 
OBS! Audiokort placeras på kortplats 5 i racket.  

Visst utbyte och komplettering av hårdvara måste ske i  ECN-
skåpet för att få högtalande funktion.  
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11.5 Anslutning via uppringt telefonmodem  

Gränssnitt: Alla 
Kort: Filterkort ATN  
Port: RJ 12-kontakt på Modemkort 5 V 

Övre plint:  Kabelfärg: Till: 

Blå  GND - - 
Vit 1 Grön Modemkort 5 V (La) 
Svart 2 Brun Modemkort 5 V (Lb) 
Gul 3 - - 
Orange 4 - - 
Blå GND - - 

Nedre plint:  Kabelfärg: Till: 

Blå  GND - - 
Vit 1 Blå ATN (La) 
Svart 2 Vit ATN (Lb) 
Gul 3 - - 
Orange 4 - - 
Blå GND - - 

Anm: Anslutningen inkopplas med modularjontakt (RJ12) på 
Modemkort 5 V, monterat på kortplats 7 i racket (se 3.9). 

OBS! Glöm inte att ändra till ”Modem” i styrutrustningens 
setup. 

 
 

 
 
 
 
 

RJ 12

La Lb 

Modemkort 5 V 
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11.6 Anslutning av extra reläkort  

 Styrutrustningen kan utnyttjas för start eller stopp av annan (extern) utrustning 
genom att ett filterkort för reläutgång monteras i anslutningsenheten.  

Gränssnitt: Alla 
Kort: Filterkort för reläutgång  
Port: ST 2/3 

Övre plint:  Kabelfärg: Till: 

Blå  GND - - 
Blå GND Brun ST 3 – pos 4 
Orange - Vit ST 2 – pos 4 
Nedre plint:  Kabelfärg: Till: 

Grå  GND - Relä [–] 
Grå Öppn. - Relä [+] 
Grå Slutn. - Relä [+] 
 
OBS! En adapter måste placeras i VG-96-anslutningen på 
kortplats 4 (korskoppling av I/O-signal mellan 8B and 27C). 

Glöm inte att ändra till ”Modem” i styrutrustningens setup. 

Anm: Anslutning till modemkortet görs med modularkontakt 
(RJ 12).  

 

 
 OBS! Endast endera av dessa funktioner kan utnyttjas över samma filterkort. 
 

1  2 
ST 3 

1  2 
ST 2 

Öppning Slutning 

VARNING! Denna kabel 
ansluts till +5 VDC. Se 
upp för kortslutning! 



 

64  

11.7 Gränssnitt  

11.7.1 TV 2000 
 Pneumatiska aggregat med lufttank (LT6 – LT15, LX108E och LXF 08). 

11.7.2 La/Lb styrd 
 Pneumatiska direktverkande aggregat (CK 160, CK 160B) samt 

elektroakustiska aggregat utan övervakningsmodul (ET500, ET751, 
PWUe 750). 

11.7.3 Övervakade 
 Pneumatiska direktverkande aggregat med övervakningsmodul (CK 

160C) samt elektroakustiska aggregat med övervakningsmodul (ECN 
600, ECN 1200, Delta 4). 

11.7.4 Högtalande 
 Elektroakustiska aggregat med övervakningsmodul som kan användas 

för talade meddelanden där styrutrustningen är utrustad med audiokort 
(ECN 600, ECN 1200 och Delta 4). 
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12 Transformatorns anslutning UBilaga 12 

12.1 Allmänt 
 Transformator med diodbryggor (likriktare) är placerade på utrustningsrackets inre 

gavel och ansluts enligt nedanstående skiss. 

12.2 Anslutningar och kopplingar på/från likriktare 
Från  Till Kabelfärg Anmärkning: 
A – Pos. 1 Moderkort [K1 plint 2] röd 
A – Pos. 2 Transformator 16,2 V röd 
A – Pos. 3 Transformator – 0 V  svart 
A – Pos. 4 Moderkort [K1 plint 4] blå (brygga från B – pos. 8) 
B – Pos. 5 Moderkort [K1 plint 1] grön 
B – Pos. 6 Transformator 13,1 V grön 
B – Pos. 7 Transformator – 0 V  svart 
B – Pos. 8 Batteri (minuspol) svart 
  A – Pos. 4 blå  
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