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ESMI2251EM, ESMI2251TEM ja ESMI5251xEM ilmaisimien MASK4 ohjelma  
 
Vuoden 2005 alusta alkaen 200- sarjan ilmaisimet ESMI2251EM, ESMI2251TEM, ESMI2251TEME,  
ESMI5251EM, ESMI5251EME, ESMI5251REM ja ESMI5251HTEM ilmaisimet ovat toimitettu 
uudella ohjelmaversiolla, Mask4. Mask4 ohjelmaversiossa ilmaisimiin on lisätty seuraavat 
ominaisuudet: 
  

1. Ilmaisimista on luettavissa todellinen kammioarvo (PW4) 
Ilmaisimessa on käytössä silti likaantumisen kompensointi ja kompensoitua arvoa käytetään 
ilmaisimen toiminnan ohjauksessa. Tämä mahdollistaa likaantumistason määrittämisen ja näin 
ollen helpottaa ylläpitotoimintoja. 

  
2. Ilmaisimet voivat ohjata konventionaalisia hälyttimiä rinnakkaismerkkilamppu- lähdön 

kautta  
Tämä tuo merkittävän hinnallisen edun, koska voimme käyttää osoitteellisten hälyttimien sijasta 
konventionaalisia malleja DBS1224B4W, EMA1224B4R 
 
2.1 ESA1, ESA2, -4, -6 ja -8 paloilmoittimet 
 
Määriteltäessä konfigurointiohjelmalla ilmaisimen tyyppi, ilmaisimelle on valittavissa seuraavat 
rinnakkaislähdön toiminnat: 

 
0= Normaali rinnakkaislampun ohjaus. Liitettäessä rinnakkaismerkkilamppulähtöön hälytin, se 
toimii kuten rinnakkaismerkkilamppu. Hälytin ohjautuu päälle, kun ilmaisin antaa ilmoituksen ja 
hälytin hiljenee, kun paloilmoitus palautetaan. Silmukassa ohjautuu max. 5 kpl hälyttimiä yhtä 
aikaa päälle. 

 
1= Ryhmäkohtainen sireeniohjaus. Rinnakkaismerkkilamppulähtöön liitetty hälytin ohjautuu 
päälle, kun kyseisessä ryhmässä tulee paloilmoitus. Hälytin hiljentyy painettaessa keskuksen 
VAIENNUS- painiketta. Ominaisuus tarvitsee ESA ohjelmaversion xxx tai uudempi sekä 
kunfigurointiohjelma xxxxx tai uudempi. 

 
2= Yleinen sireeniohjaus. Rinnakkaismerkkilamppulähtöön liitetty hälytin ohjautuu päälle, kun 
kyseisessä keskuksessa tulee paloilmoitus. Hälytin hiljentyy painettaessa keskuksen VAIENNUS- 
painiketta. Ominaisuus tarvitsee ESA ohjelmaversion xxx tai uudempi sekä kunfigurointiohjelma 
xxxxx tai uudempi. 
 
2.2 FX- paloilmoitin 
 
Määriteltäessä konfigurointiohjelmalla ilmaisimen tyyppi, ilmaisimelle on valittavissa seuraavat 
rinnakkaislähdön toiminnat: 
 
0= Normaali rinnakkaislampun ohjaus. Liitettäessä rinnakkaismerkkilamppulähtöön hälytin, se 
toimii kuten rinnakkaismerkkilamppu. Hälytin ohjautuu päälle, kun ilmaisin antaa ilmoituksen ja 
hälytin hiljenee, kun paloilmoitus palautetaan. Silmukassa ohjautuu max. 5 kpl hälyttimiä yhtä 
aikaa päälle. 
 
1= Sireeniohjaus. Rinnakkaismerkkilamppulähtöön liitetty hälytin ohjautuu päälle FX- keskukselle 
määriteltyjen ohjausryhmien mukaisesti. Hälytin hiljentyy painettaessa keskuksen VAIENNUS- 
painiketta. 



 

 
 

  
3. ESMI2251TEM ilmaisimien herkkyyttä havaita liekehtivä palo on parannettu 

asetustasoilla 1,2 ja 3 
 
4. ESMI2251TEM ilmaisimien kummatkin lämpöelementit ovat vikavalvottuja 
Ilmaisin antaa vikailmoituksen, jos jompikumpi elementeistä vioittuu. 

 
5. Magneettitestaus toimii ESMI2251TEM ilmaisimella myös tasoasetuksella 6 
 

  
Ilmaisimen tunnistus 
 
MASK 4 ohjelmalla varustettuja ilmaisimia on valmistettu vuoden 2005 alusta lähtien ja sn tunnistaa 
ilmaisen tarrassa olevasta valmistusajankohdasta: xx05T Kaksi ensimmäistä numeroa kertoo 
valmistusviikon ja kaksi seuraavaa vuoden. Lisäksi tarraan on merkitty SOTIC code, 04xxxx, joka 
kertoo ohjelmaversion. Mikäli kaksi ensimmäistä numeroa on 04, ilmaisin sisältää yllämainitut 
ominaisuudet.  
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