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• Voidaan yhdistää kooditoimiseen 
SmartKey -näppäimistöön, joka 
voi olla myös lukittava

• Liitäntäoptio: ovirele ovien 
avaukseen

• Ohjelmoidaan keskusyksiköstä 
• Sisäänkirjautuminen LSN-

keskusyksiköstä
• Korkea turva-aste kutsu-/

palauteperiaatteen (Challenge & 
Response) ansiosta

• Korttikoteloa ei voi avata eikä 
korttia manipuloida 

SE 110 LSN SmartKey -älyavainmoduuli ja kooditoiminen 
näppäimistö on suunniteltu rikosilmoitinkeskuksen 
ohjaukseen. 

Järjestelmäkaavio

Toimintoseloste 

Järjestelmäkomponenttien kokoonpano voidaan valita 
vapaasti valvottavasta kohteesta riippuen. Myös muut 
vaihtoehtoiset liitännät mahdollisia holviovien 
lukituselementeille tai ovireleille. Oviin asennettavat SPE-
lukituselementit ovat optio, järjestelmä toimii myös ilman 
niitä. 
SE 310 LSN -moduuli käsittelee järjestelmäkomponenteilta 
tulevat tilaraportit, siirtää tiedot rikosilmoitinkeskukseen ja 
ohjaa lukituselementtejä. Moduulissa on liitäntä 
ovikoskettimien johdoille ja kaksi liitäntää valvotuille linjoille. 
Moduuli on asennettava lukittavaan tilaan. 

Etälukija
Hälytystilan ohjaus tehdään älyavaimella etälukijasta käsin. 
Varusteena summeri ja LED-valo, jotka ilmoittavat 
järjestelmän ajankohtaisen tilan. Etälukija joko pinta- tai 
uppoasennettu (lukittavan tilan ulkopuolelle). 
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Etälukija pinta- ja uppoasennukseen (IP 55 -liitäntärasia). 

SmartKey -koodinäppäimistö + etälukija
SmartKey -käyttölaitteeseen on yhdistetty koodinäppäimistö 
ja etälukija. Ensiasennus ja toiminta ovat periaatteessa samat 
kuin erillislaitteissa (näppäimistö ja etälukija erikseen). 
SmartKey -älyavaimen lukija on sijoitettu yksikön keskelle 
(sitä ei voi nähdä ulkoa päin). Lukija toimii, kun SmartKey -
älyavainta pidetään näppäimistön keskikohdalla korkeintaan 
2 cm:n etäisyydellä. Rikosilmoitinjärjestelmän hälytyksen 
ohjaus koodinäppäimistön ja etälukijan avulla toimii vain 
silloin, kun näppäimistöön on syötetty oikea 
numeroyhdistelmä. Jos joku pakotetaan kytkemään 
rikosilmoitin pois päältä, piilohälytys (hiljainen kestohälytys) 
voidaan laukaista näppäimistöstä käsin. Koodinäppäimistö 
joko pinta- tai uppoasennettu (lukittavan tilan ulkopuolelle). 

Koodinäppäimistö + etälukija pinta- tai uppoasennukseen 
(IP55 liitäntärasia). 

Etälukija + SmartKey -koodinäppäimistö
Kontaktiton lukija pinta- ja uppoasennukseen 
(IP 55 -liitäntärasia). Mikäli tarpeen, voidaan käyttää myös 
yhdistelmää, jossa 2 uppoasennettua IP55 -liitäntärasiaa 
asetetaan vierekkäin joko pysty- tai vaakasuorassa ja suojataan 
kaksoiskannella. 

Etälukija + lukittava koodinäppäimistö
Rikosilmoitinjärjestelmän hälytyksen ohjaus 
koodinäppäimistön ja syöttöyksikön avulla toimii vain silloin, 
kun näppäimistöön on syötetty oikea numeroyhdistelmä. Jos 
joku pakotetaan kytkemään rikosilmoitin pois päältä, 
piilohälytys (hiljainen kestohälytys) voidaan laukaista 
näppäimistöstä käsin. Koodinäppäimistö joko pinta- tai 
uppoasennettu (lukittavan tilan ulkopuolelle). 

Etälukija pinta- ja uppoasennukseen (IP 55 -liitäntärasia). 
Lukittava koodinäppäimistö joko pinta- tai uppoasennkseen 
(jälkimmäiseen tarvitaan erillinen asennussarja). 

Avain + koodauskortti: Järjestelmä toimii tavanomaisen 
lukkojärjestelmän tavoin. Avainsarja käsittää tietyn määrän 
koodattuja avaimia sekä koodauskortin. Ohjausmoduuli 
aktivoidaan koodauskortin avulla, se hyväksyy ainoastaan ko. 
kortilla olevat avaimet. Jos avaimia joudutaan tilamaan lisää, 
tilauksen mukana on lähettävä päivitettäväksi myös 
koodauskortti. Avaimissa on kortin numero, koodauskortin 
numero sekä 8-merkkinen tunnistusnumero.
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Oletusavaimet (ei koodauskorttia): 
Avaimia ei ole numeroitu, numerot voidaan syöttää vapaasti. 
Avaimissa on 8-merkkinen tunnistusnumero. 

SPE-lukituselementti on varmistuslukko, joka voidaan 
asentaa oviin tiloissa, jonne ei haluta vapaata pääsyä. SPE-
lukituselementti on aina asennettava lukittavaan tilaan, siihen 
kuuluu asennussarja, joka valitaan ko. ovityypin mukaan. 

Lukituselementti holvioviin: Lukituselementit E4.4 ja E4.3 
ovat sähkömekaanisia lukitsimia, jotka on suunniteltu 
asennettaviksi pankkiholvien tms. oviin sekä 
pankkiautomaattien oviin. Lukituselementit eivät toimi 
kytkiminä, vaan ohjaus tehdään SmartKey -avaimella. 
Holvioviin suunnitellut lukituselementit on tarkoitettu 
järjestelmiin, joissa on hälytystilan pakkokytkentä. E4.4/E4.3 -
tyypin lukituselementtejä ei voi yhdistää samaan piiriin SPE-
lukitsimien ja/tai ovireleiden kanssa. 

Oven avausrele: Erillinen rele aktivoi oven avausreleen 
(ohjausyksiköllä, 60 W DC / 2 A, 30 V DC). Parametrit 
ovenavaajan liitäntään on määritettävä; aktivoinnilla 
ohjauspaneeli ei saa olla hälytystilassa ja ovikoskettimen on 
oltava avoin. Viiveajan ja aktivointiajan asetukset voi 
ohjelmoida tapauskohtaisesti. Ovenavaaja voidaan aktivoida 
myös painikkeella (PL2). Rinnakkaiskäyttö holviovien 
lukituselementtien kanssa ei ole mahdollista. 

Kytkentäpisteen valinta (C-piste): Ulostulo kytkentäpisteen 
vapaaseen valintaan (avoin kollektorilähtö) 12 V, kork. 60 mA 
ohjausmoduulissa.

Tavanomainen ovikosketin suositetaan liitettäväksi 
ohjausmoduuliin (kosketin ei kuulu toimitukseen). 
Moduuliin voidaan liittää myös vakiomallinen 
magneettikosketin (ei kuulu toimitukseen). 

Toimituksen sisältö

Maakohtaiset hyväksynnät

VdS-hyväksyntänro: G101019, C

Suunnittelu 

• Järjestelmää kohti korkeintaan 16 SmartKey -älyavainta, 
jos niiden numerot on tallennettu ohjausmoduuliin 
(koodauskortti). Muussa tapauksessa SmartKey -
älyavainten lukumäärä riippuu keskustyypistä: NZ 300 
LSN = 40 avainta, UEZ = 255 avainta.

• SE 310 LSN ilman ovikosketinta
LSN-väylästä johtuvan aikaviiveen vuoksi laajimmillaan 
neljän SE 110 LSN -moduulin käynnistys 200 ms:ssa 
(ei ohjausaika). Suositeltu käytäntö on asentaa 
ovikoskettimet.

• Jos usempaa LSN SmartKey -älyavainsarjaa halutaan 
käyttää samanaikaisesti yhteen valvontatilaan 
(keskuslukitus), ohjausmoduulin on kuuluttuva samaan 
LSN-kokoonpanoon (LVM -> UEZ, NV120 -> UGM).

• E4.4/E4.3 -tyypin lukituselementtejä ei voi yhdistää 
samaan piiriin SPE-lukitsimien ja/tai ovireleiden kanssa. 

• Lukittavaa koodinäppäimistöä ei voida käyttää silloin, 
jos ovenavaajat toimivat painikkeilla. 

Tärkeää - koskee eri liitäntävaihtoehtoja: 
• E4.4/E4.3 -lukituselementit holvioviin: Jos järjestelmään 

liitetään E4.4/E4.3 -lukituselementti, siinä ei voi käyttää 
samanaikaisesti SPE -lukituselementtejä tai ovirelettä. 

• Oven avausrele: Jos käytetään ovirelettä, siihen ei voi 
yhdistää holvioviin suunniteltuja E4.4/E4.3 
lukituselementtejä. 

• Painikkeella toimiva ovirele: Lukittavaa 
koodinäppäimistöä ei voida käyttää silloin, jos 
ovenavaajat toimivat painikkeilla. 

Määrä Osat
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Tekniset tiedot

SE 310 LSN SmartKey -ohjausmoduuli 

SE 310 LSN -ohjausmoduuli
Käyttöjännite 9,6 V ... 30 V

Virran kokonaiskulutus sis. 

lukituselementin, 

9,6 V:n tulojännitteellä

- LSN-ryhmän valmiustila 3,53 mA

- Lisäjännitelähteen valmiustila 41 mA

- Ovikoskettimet viritystilassa 110 mA 200 ms:ssa

- Ovikoskettimet lukitustilassa 470 mA 200 ms:ssa

Virran kokonaiskulutus sis. 

lukituselementin, 

28 V:n tulojännitteellä

- LSN-ryhmän valmiustila 3,53 mA

- Lisäjännitelähteen valmiustila ja 30 mA

- Ovikoskettimet viritystilassa 65 mA 200 ms:ssa

- Ovikoskettimet lukitustilassa 200 mA 200 ms:ssa

Käyttöympäristövaatimukset:

- Ympäristöluokka 2

- Suojausluokka IP 30

- Käyttölämpötila -5° C ... +45° C

- Varastointilämpötila -40° C ... +85° C

Kotelo 

- materiaali ABS

- väri RAL 9002

Mitat (l x k x s) 135 x 160 x 35 mm

Paino 0,25 Kg

Tilaustiedot 

SE 310 LSN SmartKey -ohjausmoduuli 4.998.113.807

Oheislaitteet
SmartKey -etälukija 4.998.021.692.

C20

SmartKey -älyavaimet 4.998.040.682

SmartKey -hybridiavainkortti 4.998.112.166

SmartKey koodinäppäimistö + etälukija 4.998.113.948

Lukittava koodinäppäimistö 2.799.380.623

Vaihtonäppäimistö, jossa näkösuoja 4.998.113.951

SPE-lukituselementti sis. asennussarjan oveen/

ovipieleen 

4.998.021.691.

C20;4,998,149,

110

SPE-lukituselementti sis. asennussarjan oveen/

ovipieleen 

4.998.013.609.

C20;4,998,149,

110

SPE-lukituselementti sis. asennussarjan oveen/

ovipieleen 

4.998.019.339.

C20;4.998.013.

609.C20;4,998,

149,110

SPE-lukituselementti sis. NBS 10 -

päivityssarjan

4,998,149,110;4.

998.040.651.C2

0


