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LÜHENDITE JA TÄHISTE LOETELU 

 

UPS      - katkematu toide  (ingl. Uninterruptible Power Supply ) 

UTP   - varjestamata keerupaar (ingl. Unshielded twisted pair) 

FTP   - täielikult varjestatud keerupaar (ingl. Fully twisted pair) 

Conf   - konfigureerimistarkvara  

Tamper - andurite või seadmete kaane avamise signaali lüliti  

SWITCH   

POSITION  - lüliti asend 

N.C    - normaalselt suletud kontakt (ingl. normally closed) 

N.O   - normaalselt avatud kontakt (ingl. normally opened ) 

Ethernet - kohtvõrgu tehnoloogia  

DATA  - andmed 

IP   - infrapuna 

contact ID - häirete ja rikete edastuse protokoll 

COM  port - jadaühenduse liides, mille kaudu edastatakse infot  

DIP   - elektriline lüliti   

Monitoring - jälgimistarkvara 

PIR  - passiivne infrapunaandur 

Anti-masking - passiivse infrapunaanduri kinnikatmise süsteem 

Wireless - traadita side  

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Normally_closed
https://en.wikipedia.org/wiki/Normally_open
https://et.wikipedia.org/wiki/Kohtv%C3%B5rk
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=et&prev=search&rurl=translate.google.ee&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_communication&usg=ALkJrhhozTtq8Oq_6YfLH9WpOziuGKcSIQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=et&prev=search&rurl=translate.google.ee&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_switch&usg=ALkJrhhb6Ndp-JbsY-m-spc5Gv-jT_kBPw
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SISSEJUHATUS 

 

Eestis on varguste sagenemine tõstnud kuritegude üldarvu. Vähendamaks varguse ohtu 

oma kodus, on hakatud pöörama suurt tähelepanu valvesüsteemidele. Iga aasta hukkub  

majapõlengutes suur hulk inimesi, mille ära hoidmiseks, põlengu kiireks avastamiseks 

aitaks suitsuandur. Inimesed on hakanud oma vara ja tervise kaitseks valvesüsteeme ning 

suitsuandureid igasse tuppa oma kodus paigaldama. 

Käesoleva töö eesmärgiks on tutvuda lähemalt valvesüsteemi töö põhimõttega ja 

komponentidega FoxSec FS9000 näitel. FoxSec süsteem sai valitud, kuna tegemist on 

Eestis loodud seadmega.  

Lühidalt kirjeldada võimalusit ning erinevaid valvesüsteeme. Tutvustada eritüübilisi 

andureid ja nende tööpõhimõtteid ning samas tutvustada, kuidas ühildub integreeritud 

süsteem erinevate valvesüsteemi komponentidega, kuidas ühendada neid omavahel ja teha 

süsteemi veelgi turvalisemaks. Mõne sõnaga on juttu haldustarkvarast, kuid antud teemas 

laiemat lahkamist ei tehta.  

Valvesüsteem peab olema terviklik lahendus ja hästi läbimõeldud kogu hoones. Hoone 

omanik peab täpselt läbi mõtlema, mida ja kui turvalist hoonet soovib ning vajadusel 

spetsialistide arvamust küsima. 

Bakalaureusetöö teema valvesüsteemi komponendid FoxSec FS9000 näitel on valitud 

seoses autori suure huviga valdkonna vastu, soovist uurida süsteemi lähemalt ning anda 

lugejale ülevaade teemast. 
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1. VALVESÜSTEEM 

 

1.1. Lokaalne valvesüsteem 

 

Kõige levinum on tänapäeval inimestel oma vara kaitseks lukustatav uks. Tänapäeva 

mõistes pole see just kõige turvalisem ja otstarbekam. Uued eramud ehitatakse teadmise ja 

sooviga kaitsta oma vara ja tervist. 

Lokaalse süsteem on kõige tüüpilisem ja lihtsaim valvesüsteem, mis on kujutatud joonisel 

1. 

 

Joonis 1. Lokaalse valvesüsteemi struktuurskeem 

 

Süsteem toimib järgmiselt: andurid jälgivad pidevalt valvataval objektil toimuvaid 

muutusi, inimeste liikumist, uste avanemist-sulgumist ja heli muutumist ruumis. 

Sõrmistiku abil on võimalik valvesüsteemi keskseadmele anda käsklusi, näiteks panna 

objekt valvesse, võtta valvest maha või vajadusel teostada muid etteantud toiminguid. 

Sõrmistikuga on võimalik häiresündmuste mälu vaadata, objekti osaliselt valvesse panna, 

muuta kasutajakoode, vajadusel ja paremate teadmiste korral seadistada. Sireen on 

mõeldud valvatava objekti häire väljundiks, et oleks teada võimalikest sissetungidest või 

valehäiretest. Sageli piisab vaid sireeni käivitumisest, et vandaalitsejat hirmutada. 

Lokaalne keskseade võtab kõik tulevad signaalid kokku, töötleb neid ning tegutseb 

vastavalt programmile. Keskseadmest saavad kõik alamseadmed toited. Keskseade saab 

toite ise vooluvõrgust (230 V), mis muundatakse vastava alaldiga (16 V) peale. Seade on 

ka varustatud lisa toiteallikaga ehk varutoitega (aku). Varutoide tagab süsteemile kindluse, 

Keskseade 

varutoide (aku) 

 
Varutoide (aku) 

IP andur Magnetkontakt Klaasipurunemisandur 

Sõrmistik Sireen 
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et vähendada võimalikke turvariske. Majja pahatahtlik siseneja võib võrgutoite (230 V) 

välja lülitada. Teadupärast on tänapäeva elektrinäitude võtmise lihtsustamiseks või siis 

võrguhaldajate igapäevatöö lihtsustamiseks enamus majapidamiste vooluarvesteid ja 

nendega kaasnevad kaitselülitid paigaldatud tänava peale lihtsasti ligipääsvatesse 

kohtadesse, reeglina elektriliini posti külge paigaldatud elektrikilpi. Kilbist võrgutoite välja 

lülitamiseks on vaja vaid spetsiaalset võtit, mida on võimalik osta igast endast lugupidavast 

elektriseadmeid müüvast ettevõttest. 

Kui nüüd süsteem on valvestatud sisestades vastav kood sõrmistikul ning kui juhuslikult 

mõne aja pärast üks anduritest häiresignaali annab, siis lülitab keskseade sisse sireeni. 

Süsteem on häires täpselt nii kaua, kui mitmeks minutiks on seadmele etteantud sireeni 

töötamise aeg. Süsteem vaigistub ka ise, kui tegemist valehäirega. Valvehäire tähendab 

seda, et kui antud seadmele seadistatud aeg saab läbi ja ta vaigistub ning kui uusi liikumisi 

ei tuvastata, siis süsteem taastab normaalse töö seisundi, jättes üles logisse häiret tekitanud 

anduri. Kui süsteem ei taastu, saab ka ise sõrmistiku abil häiret maha võtta. 

Selline näeb välja kõige tavalisem lokaalne valvesüsteem. Antud süsteemi plussideks on 

tema odavus ja lihtsus. Miinusteks on süsteemi välja lülitamise võimalus ja väike 

efektiivsus, lõigates läbi sireeni juhtme, on kogu süsteem kõrvaldatud.  

 

1.2. Tsentraalne valvesüsteem 
 

Tsentraalse süsteemi ülesehitus on sama, mis lokaalsel valvesüsteemil, kuid selleks, et 

tõsta valvesüsteemi efektiivsust tuleks valvesüsteemi väljundinfot kuhugi saata. Info 

edastamiseks sobivad telefon- või raadiomodem, mille abil on võimalus signaal edastada 

turvateenuseid pakkuvale ettevõttele või otse kasutaja telefoni, kus on võimalus tegutseda 

vastavalt erinevatele vajadustele. 

Antud valvesüsteemi struktuurskeemi on näha joonisel 2, kus valvesüsteemi keskseadmest 

tulev info saadetakse turvaettevõttesse spetsiaalselt selleks otstarbeks valmistatud 

raadiomodemi abil. 
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Joonis 2. Tsentraalse valvesüsteemi struktuurskeem 

 

Raadiomodemi eeliseks on lihtne paigaldus valvataval objektil ning pikkade liinide 

ehitamise mittevajalikkus (liinid häiresüsteemi keskseadmest turvaettevõttesse). Nõrkadeks 

poolteks on raadioside sõltuvus ilmastikuoludest ja raadiohäiretest (kuna raadioeetri 

koormus tõuseb iga päevaga, suureneb ka eetrimüra foon ning muud raadiohäired), piiratud 

saatjate arv ühel sagedusel. 

Telefoniliinide kasutamise korral saadetakse valvesüsteemi keskseadme info 

turvaettevõttesse telefoniliinide kaudu spetsiaalselt selleks kohandatud telefonimodemite 

abil. Telefoniliini eeliseks on süsteemi suhteliselt suur info läbilaske hulk (eriti 

digitaalnumbrite korral), kuid miinusteks jälle telefoniliinide suhteliselt kerge vigastamise 

oht (läbilõikamine) ja analoogtelefonivõrgu puhul suur häirete arv, kuigi tänaseks on 

analoogsignaali jäänud mõnesse üksikusse Eestimaa nurka. Tänapäevastel digitaal 

telefoniliinidel on ka suur turvarisk, kuna läbi interneti ruuteri tulev signaal on kergesti 

kõrvaldatav. Eemaldades majast võrgupinge, kaob igasugune ühendus ja valvekeskus jääb 

autonoomseks. Selle turvariski vältimiseks tuleks kasutada varutoitega ruutereid või lisaks 

paigaldatud katkematut toidet UPS (Uninterruptible Power Supply). 

Väga paljudel juhtudel on hakatud kasutatama häiresignaalide edastamiseks spetsiaalselt 

selleks ettenähtud mobiilside, mis kasutab kohalikku võrku. See süsteem õigustab ennast 

väga hästi kohtades, kus objekt on väljaspool raadiomodemite levipiirkonda, kuid 

Keskseade 

varutoide (aku) 

 

IP andur Magnetkontakt Sõrmistik 

 

Klaasipurunemis- 

andur 

 

Sireen 

Raadiomodem Telefonimodem 

GSM modem 
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mobiilside võrk on olemas. Antud meetodi eeliseks on sama, mis raadioside puhul, kuid 

inimesele lisanduvad mobiilside operaatorite teenustasud. 

Kõige optimaalsem ja turvalisem lahendus on kasutada kahte süsteemi korraga ehk 

raadiomodemit üheaegselt telefonimodemiga. Süsteemi suhteliselt kalli lahenduse tõttu 

tuleks seda siiski rakendada suurema arvu klientide olemasolul ühe lokaalse keskseadme 

kohta või tingimustes, kus esinevad leviprobleemid. 

 

 

2. FOXSEC FS9000 KOMPONENDID 

 

2.1. FoxSec keskseade 

 

Integreeritud FoxSeci ülesehituse struktuurskeem on FoxSec FS9000 keskseade, mis on 

kujutatud joonisel 3. Jooniselt on hästi näha, kuidas peab välja nägema keskseadme 

erinevate komponentide vaheline andmeside (data) kaabeldus, mida teostatakse 

soovituslikult vähemalt FTP Cat5e kaabliga, kuigi kogemus näitab, et sobib ka kaabel UTP 

Cat5e. 

 Keerupaari moodustavad kaks isoleeritud elektrijuhti, mis on omavahel kokku keerutatud 

teatud keerdudega. Ühes kaablis võib olla korraga mitu keerupaari. Iga keerupaar on 

keerutatud pisut erineva sammuga. Eristatakse varjestusega ja ilma varjestuseta keerupaare 

– vastavalt nimetused UTP (unshielded twisted pair) ja FTP (Fully twisted pair). UTP 

korral on kaks isoleeritud elektrijuhti lihtsalt kokku keerutatud ja välist varjestust ei ole. 

Kuid FTP korral katab keerupaari veel väline varjestuskiht (foolium). UTP on odavam, 

kuid samas väliste elektriväljade suhtes tundlikum (suurem ülekostvus) ja ka tunnusjoone 

takistus on ebaühtlane. FTP on paremini varjestatud ja ühtlasema takistusega, aga seetõttu 

paksem kui UTP ning kallim. Tänapäeval on kasutusel arvutivõrkudes, automaatikas ja 

valvesignalisatsiooni põhiliselt UTP-d [4].  Varjestusega kaabli kasutamisel kõrvaldame 

lihtsalt tekkida võivad võimalikud häirete ohud, ümbritsevatest kaablitest. Kaablis on 4 

keerutatud paari, millest kasutatakse FS süsteemis vaid ühte paari. 
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230 V  (XPJ 3x1,5) 
U/UTP 4x2x0,5 Cat 5e/Cat 6 

FTP 4x2x0,5 Cat 5e/Cat 6 
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Joonis 3. FoxSeci põhiseadmete ühendamise struktuurskeem [9] 
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Keskseade on peaseade, mis analüüsib andurite seisundeid ja paneb häire korral tööle 

sireenid ja telefonimodemi või raadiomodemi. Tänapäeval on levinud kahte tüüpi 

keskseadmeid nii juhtmevabasid kui juhtmega. Keskseadet juhitakse olenevalt selleks, kas 

ta on juhtmevaba või juhtmega koodpaneeli (sõrmistiku) või arvuti abil. Enamlevinud on 

suurte keskseadmete puhul arvutiga seadistamine ja hiljem arvuti graafika kuvamine 

näiteks valvuriruumis. Väikeste süsteemide puhul on sõrmistiku paiknemine vähemalt 

teises ruumis eriti oluline, kuna sõrmistiku alas võib olla viide ja võimalik keskseade 

olenevalt viite pikkusest lihtsalt kahjutuks teha. Reeglina paikneb ka keskseadme juures 

turvafirmasse saatmiseks ettenähtud saatja. Joonisel 4 on kujutatud juhtmega integreeritud 

keskseadet. 

 

 

Joonis 4. Keskseade FoxSec 9000 

 

Valvesüsteemis tähendab integreeritud seade uste ja automaatika ühildumise võimalust. 

Väiksematel süsteemidel see võimalus puudub ja sellisel juhul tuleb ehitada kaks eraldi 

süsteemi, mida hiljem on tülikam hallata kui integreeritud süsteemi. Keskseadmetel on 

erinevate mäludega. Enamasti hoitakse mälus alles infot viimastest sündmustest , näiteks 

valvesse panek, valvest maha võtmine, häire, ukse avamine jms, mis tavaliselt jääb 

vahemikku 100-1000 sündmust. Seadmed kaitstakse alati sabotaaži vastaste ahelatega, s.t. 

rikkudes kaabeldust, avades või lõhkudes süsteemi komponente annab süsteem koheselt 

häire (ka juhul, kui süsteem pole valverežiimis). 

Joonisel 4 väljatoodud F9000 FoxSeci keskseade ei sobi oma kalli hinna poolest 

eramajadesse, kuid võimalus paigaldada on olemas, küll aga sobib hästi paigaldamiseks 

büroodesse, koolimajadesse, kus on vajadus ja nõudlus suurem ühtsele integreeritud 
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süsteemile. Keskseadme sisendisse sobivad ühendamiseks erinevate tootjate 

infrapunaandurid, mis omakorda sobib sama firma tooteperekonda kuuluvate uste 

läbipääsusüsteemi kontrollerite, laienduste ja sõrmistikega. Seadet on võimalik ühildada ka 

teatud tootjate hooneautomaatikaga ja videosüsteemiga. Keskseadet on lihtne hallata 

virtuaalsel teel ja sel on olemas eestikeelne tehase tugi. Kokku on kuusteist valveanduri 

sisendit, mis on laiendatav andurite laiendusmoodulitega kuni 240ni ja 112 väljundini. 

Keskseade  kontrollib takistuse muutumist liinil, kui andurite takistusväärtus on 2,2 kΩ, 

siis see tähendab keskseadmele anduri korrasolekut (liikumine puudub). Kui takistus 

väärtus on 4,4 kΩ siis on valvetsoon avatud ja kui sisendil väärtus puudub, siis keskseade 

tuvastab katkestuse. Kui sisendil on takistus alla 1,5 kΩ siis saab keskseade aru, et 

tegemist on lühisega ja annab lühise teate. Kui valvetsoonidest jääb mõni tsoon tühjaks 

soovitavad toote tehase insenerid paigaldada vabale tsoonile ühe 2,2 kΩ takisti, et seade ei 

näitaks lõpmatust. [1] See viimane on vaid soovitus ja leian, et selle lisatakistuse 

paigaldamist tühjale tsoonile pole just ilmtingimata vaja. Kui sisendisse on ühendatud 

passiivne infrapunaandur, siis toite sellele andurile tuleb võtta kasti eraldi paigaldatud 

toiteplokist, mis on väljatoodud joonisel 5. 

 

Joonis 5. FoxSec FS9000 toiteplokk 

 

Toiteplokki paigaldatakse koos toitetrafoga, mille väljundpingeks on 16V. Kõik toite 

väljundid on varustatud valgusdioodidega. Kui diood põleb, siis on väljund korras ja kui on 

kustunud, ülekoormus või lühis [9]. 
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Keskseadme plaadil on 8 pingevaba relee kontakti, mida on võimalik programmeerida  

vastavalt vajadustele. Igat väljundi olekut indutseeritakse valgusdioodiga vastava relee 

juures. Kui väljund on rakendunud (pingestatud), siis vastava väljundi roheline 

valgusdiood põleb. Väljundeid programmeeritakse FoxSeci tehase poolt valmistatud 

konfigureerimistarkvara conf programmi abil vastavalt kliendi soovidele.  

Tehase poolt on keskseade algseadetes seadistatud vastavalt: 

 Valve staatus (rakendub, kui kõik alad on valves) 

 Üldhäire (rakendub häire korral) 

 Saatja (võimalus väljundisse ühendada saatja) 

 Tehniline häire  

 Paanika häire 

 Tulekahju häire 

 Insener keskseadmes 

 Läbipääsu uste häire 

 

Keskseadme plaadil on kokku 3 tamper’t ehk sabotaaži ahelaga varustatud sisendit. 

Esimene sisend plaadil on ukse tamper, nimelt keskseadme plaat asub metallkorpuses, 

mille uks on varustatud lülitiga, mis on omakorda ühendatud korpusega. Teine sisend on 

sama metallkorpuse tagumine lüliti (seina ja kasti vahel), mis rakendub alles siis, kui keegi 

eemaldab korpuse seinalt. Kolmas  sisend on sireeni tamper, mis on rohkem valikuline. 

Kõik tamper’d reageerivad katkestusele ja kui sisend on lühistatud, siis süsteemi jaoks on 

korrasolek. Juhul kui keskseade asub turvalises ruumis, kuhu kolmandad isikud ei pääse ja 

pole soovi ühendada tamper’d, tuleb kindlasti klemmid lühistada, vastasel juhul kui seda ei 

tehta, ei taastu süsteem normaalsele tööle.  

Keskseadet on võimalik laiendada laiendusmoodulitega kuni 240ne tsoonini. Lisada on 

võimalik süsteemi 48 LCD/LED sõrmistikku. Ühel keskusel on kaks eraldi optiliselt 

isoleeritud RS485 või RS232 andmeliini otseühenduseks arvutiga, telefoniga, GSM-iga 

(RS 232) või uste kontrollerite (kuni 31 FS7001, FS7002, FS8001, FS8002) andmeside 

(RS485) ning andmeside 10 MB ethernet. Ühel keskseadmel saab korraga olla ainult kas 1 

GSM modem, 1 contact ID moodul või arvutiga ühendus läbi COM pordi, korraga mitut 

ühendust kasutada ei saa. Sõrmistike ja väljundmoodulite (tähistusega KBD) andmesideks 

kasutatakse reeglina varjestatud Cat5e või Cat6 andmeside kaablit, mille kogupikkuseks 

võib olla kuni 1500m. Andurite laiendusmoodulite (tähistusega SENS) andmeside 
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pikkuseks kuni 2500m ja uksekontrolleril (tähistusega DOORS) liini kogupikkus kuni 

1000m. Seadmesse on võimalik sisestada kuni 2880 kasutajat ja hoida 2500 sündmust 

mälus [1]. 

Keskseadmel FS 9000 on trükiplaadile erinevate funktsioonide kasutamiseks lisatud DIP 

lülitid.  Lüliteid on 1-8 ja rohkem mõeldud tehniliste võimaluste sisse/välja lülitamiseks. 

1. Kui esimene DIP lüliti on sisse lülitatud, siis RS232 pordi kaudu saab arvutiga 

keskseadme ühendada nii, et programm ei küsi kasutaja koodi ega jälgi 

krüpteerimisvõtit. Sisselülitamisel antakse koheselt ka häire ’insener peaseadmes’ ja on 

aktiivne nii kaua, kuni lülitatakse lüliti uuesti välja. 

2. Kui on sisse lülitatud, siis ethernet (võrgu kaabli) kaudu saab keskseadme ühendada 

nii, et programm ei küsi kasutaja parooli ega jälgi krüpteerimisvõtit. Sisselülitamisel on 

protsess sama mis  esimeses punktis  (Sellisel juhul saab seda liini pidi ligi, kui on 

teada keskseadmesse programmeeritud ethernet seaded). 

3. Kui on sisse lülitatud, siis ukse kontrolleritest tulevaid häireid ei näidata (uks kaua 

avatud, uks avati võtmega jne). 

4. Kui on sisse lülitatud, siis keskseade ei jälgi võrgutoite (230VAC) piirmäärasid. Kui on 

välja lülitatud, siis annab häire. 

5. Peab koguaeg olema asendis OFF  

6. Kui on sisse lülitatud, siis saab keskseadmel andurite laiendused, sõrmistikud, 

väljundmoodulid kõik ühele andmesideliinile ühendada. Kasutuses on sellisel juhul 

esimene (KBD) andmesideliin. Ukse kontrollerid peab ikka ühendama DOORS 

andmesideliinile [9]. 

Keskseade kontrollib ka KBD, SENS, RS232 ja RS 485 liine. Selleks on tsooni sisendite 

juures 6 valgusdioodi. Kui KBD valgusdiood põleb, siis on programmeeritud 

keskseadmele vähemalt üks sõrmistik/väljundmoodul ja kõik seadmed suhtlevad 

omavahel. Kui valgusdiood vilgub, siis vähemalt üks seade ahelast ei suhtle keskseadmega 

ja kui tuli on kustunud, siis pole programmeeritud ühtegi seadet. SENS LINE valgusdiood 

põleb, siis on programmeeritud vähemalt üks laiendusmoodul ja side on seadmetega väga 

hea. Kui valgusdiood on kustunud, siis pole programmeeritud ühtegi laiendusmoodulit ja 

kui vilgub, on liinil mingid välised häired. 
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RS 232 ja 485 on kaks valgusdioodi ja kui vilguvad, siis on COM porti ühendatud 

seadmete vahel ühendus. Roheline TX saadab infot ja punane RX võtab vastu saadud info. 

Kõiki keskseadme konfigureerimisi saab teha programmiga FoxSec Conf ja operaatori 

jälgimiseks on sobilik tarkvara Foxsec Monitoring. Viimasest saab vaadata/jälgida hoone 

graafikat, kuhu on märgitud kõik infrapunaandurid ja erinevad valvealad. Programm on 

varustatud igal kasutajal oma kasutaja tunnuse ja salasõnaga. Igal kasutajal saab määrata 

programmis tegevuse õigused.  

 

2.2. FS 9116/9108 laiendused 

 
FS 9116/9108 laiendused on laiendusmoodulid, mis ühendatakse keskseadmega SENS 

andmeside liiniga (joonis 6). Laiendusel endal on andmeside ühendusklemmid tähistatud 

CANL ja CANH vastavalt, siis DATA+ ja DATA-. Liini viimasesse laiendusse on vaja 

paigaldada 120 Ω takisti ja teine samaväärne takisti tuleb panna keskseadmesse kaabli 

alguspunkti. FoxSec’i keskseade on laiendatav 240ne tsoonini. Seega andurite 

laiendusmooduleid 9116in/2out/8out võivad olla ühes keskseadmes 14 ja 9108in/2out 28. 

Paigaldada võib ka neid läbisegi, oluline et tsoonide arv ei läheks lõhki.  

 

Joonis 6. Keskseadme laiendus vasakult FoxSec 9116/2 uuem tüüp ja paremal vanem 

 

FS9116/2/8 on kokku 16 valveanduri sisendit ja kokku 2 või 8 programmeeritavat 

pingevaba relee väljundit ning nagu ka keskseadmel, kasutatakse kahte 2.2 kΩ takisteid. 

Igal laienduse väljundil on ka oleku staatuse LED.  Kui LED põleb, siis vastav väljund on 
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rakendunud ja kui ei põle, siis pole rakendunud. Andurite laiendusmoodulite toiteahel peab 

olema võetud, kas eraldiseisvast või teisest laiendusmooduli toiteplokist, et ei rikuks ära 

optiliselt isoleeritud andmesideliine [2]. Igal laiendusel on oma aadress, mida saab 

sisestada lüliti (switch position) asendit muutes vastavalt 1 või 0 (Lisa A ). 

Joonisel 6 parempoolne laiendus on vanematüübiline laiendusmoodul. Võrreldes uuema 

laiendusega on vanemal andmesideliini kontroll, väljundite oleku valgusdiood ja releed 

vahetunud väiksemate detailide vastu. FS9116 adresseerimise DIP lülitid olid varem 

neljakohalised ja nüüd on asendunud kahendsüsteemi kaheksa DIP’ga, millele igal 

kahendarvu järgul on oma kaal (Lisa B).  

Uuel süsteemil on ka elektrooniline kaitse, mis vanal olid 12V väljundtoite kaitse 1A ning  

FS9116 protsessori mälu kaitse 500mA. Ühendusklemmid on muudetud: vanal käisid 

ühendusklemmid kahe/kolmekaupa laiendusplaadi küljest, uuel seda võimalust pole, mis 

on ka pisut tülikas. Kui tekib mingi rike, siis on keeruline kruviklemmi alt juhet 

mõõtmiseks lahti saada. Muidugi on igasugune kruvimine kahjulik klemmile endale, kuna 

ka mitmekordsel keeramisel võib kahjustada ühendust. Uuendustega tulid kehvemad 

klemmid, kuid suurendati mälude mahtu ja paremat häire ning töökindlust. Kõik esmased 

probleemid saavad alguse kehvast ja ebakvaliteetsest kaabeldusest. 

 

2.3. FS7000/8000 ukse kontroller, distantskaardilugeja ja kontaktivaba 

kaart 
 

Ukse kontrollerid ühendatakse FS9000 keskseadmega DOORS andmesideliiniga RS+485 

ja RS-485 (joonis 7). Andmesideliiniks peab kasutama varjestatud keerupaari kaablit 

(Cat5e, Cat6) ning kasutada sellest kaablist ühte keerupaari andmeside jaoks. 

Andmesideliini kogupikkuseks võib olla kuni 1000m ning liini lõputakistiteks on 120 Ω ja 

paigaldatakse nii algusesse kui ka lõppu kõige kaugemasse kontrollerisse. Kontrolleri toide 

tuleb võtta eraldiseisvast toiteplokist, et ei rikuks ära optiliselt isoleeritud andmesideliine. 
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Joonis 7. Ukse kontroller FS 7302 ja vanem tüüp  FS 7002 

 

Trükkplaadi ühendusklemm MC on uste staatuse määramiseks mõeldud klemm, kuhu 

ühendatakse uksekontakt (uks avatud või suletud). Ühendusklemm OP on uste avamiseks 

mõeldud avamisnupp, mida enam igal pool kasutusele võtta pole vaja, kuna uksenupp on 

mõeldud paigaldamiseks ruumi sissepoole ja mõningatel juhtudel on võimalik avada ust 

seestpoolt, kas lingi või siis väändenupuga. Klemmidel MC ja OP on ühine maa ehk 

ühendatakse nende vahel oleva GNDga. MC ja OP töötavad miinuse peale, see tähendab 

kui miinus peal, on korras ja vastupidi. Kui lühistada MC ja GND, siis uks on suletud 

asendis ja kui lühistada OP ja GND, siis ukse elektrilukk on avatud asendis. Evakuatsiooni 

ukselukkudel on see vastupidine, kuna lukud peavad olema pideva pinge all. 

Kaardilugeja (READER) on ukse sisse ja välja kaardilugejate ühendusklemm, D1B on 

ukse välja kaardilugeja DATA1 (valge juhe), GND on ukse sisse ja välja kaardilugeja 

miinus (must juhe), D1A on ukse sisse kaardilugeja DATA1 (valge juhe) ja D0 on ukse 

sisse, välja kaardilugeja DATA0 (roheline juhe) ja +12V kasutatakse magnetkaardilugejate 

puhul ukse sisse ja välja kaardilugeja  (punane juhe) toiteks. Klemm LEDG on ukse sisse 

ja välja kaardilugeja roheline valgusdiood (juhe vastavalt lugeja tüübile) ning osadel 

lugejatel ei olegi vaja seda kasutada, sama ka LEDR, mis on kaardilugeja punane 

valgusdiood [3].  

Joonisel 7 on tegemist kahese kontrolleriga, siis on kõik klemmid nummerdatud 

tähistusega 1 ja 2 vastavalt uksele ning lukud 3 ja 4. Ühesel kontrolleril on laiendusplaat 

sama, aga võrreldes kahesega pole lisaks trükiplaadile joodetud lisaklemme ja seal on 

lihtsalt tühjad avad. SDA-SCL-+12V-GND on liftikontrolleri ühendamiseks,  GND ja 
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TMP on kontrolleri kasti tamper’d, mis töötab samamoodi, kui miinus peal, on korras ja  

miinuse kadudes, avatud. Kontrolleri ühendusskeemid leiab (LISA C1 ja C2). 

Võrreldes nüüd vana FS 7001/7002 seeria ja uue FS7301/7302 seeria kontrollereid on 

nende vahe mälus, mille andmemahtu on suurendatud. Kadusid ära ka kaitsmepesad. 

Lühise korral lülitab seade automaatselt ennast välja ja enne ei taastu, kui lühis eemaldada 

ning toite taaskäivitus teha. Uuetüübilistel muutusid ka DIP lülitid. Võrreldes vana 

süsteemiga on uuel 8 DIP-i ja vanal 4. Uuemal nii nagu ka laiendusel kahendsüsteemi 

loogikaga aadresside sisestamine, aga vana kontrolleril on adresseeritavad kuueteistkümne 

kaupa grupis DIP lülitiga trükkplaadilt vastavalt, siis ära jaotatud gruppideks 1-15, 16-31, 

32-47 jne. Kontrollerite aadresside vahemik tuleb määrata kontrolleri programmist eraldi 

(Lisa E). 

Kontrolleritega pole kunagi komplektis kaasas kaardilugejat ja kaarte. Lugejatel on 

mitmeid lugemisprotokolle ja enne lugeja valikut tuleb kindlaks teha klientide vajadused. 

Kindlasti tuleb eelnevalt tutvuda olukorraga. Kui tegemist on juba töötava süsteemiga, siis 

tuleb selgeks teha, milline on luger  ja mis tüüpi kaardid kasutusel on. Vältimaks 

probleemi, et olemasolevad kaarte hiljem ei loeks. Tootjaid on palju ja ka lugeri välisel 

kujul, mõõtudel ning protokollidel on erinevusi. Üks lugeja variantidest on joonisel 8 HID 

toote perekonnast.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Joonis 8. HID seeria distantskaardilugeja  ja kontaktivaba kaart 

 

Selle kaardilugeja omadused: NFC tugi, kõrgeim turvalisuse tase, sagedusala 13,56 MHz, 

lugemiskauguseks on kuni 7cm, Wiegand või Clock-and-Data väljundiga ja ta kasutab 

kaardiprotokolle iCLASS, MIFARE, ja MIFARE DESFire EV1 identifikaatorite tuge. 

NFC tugi on tehnoloogia (Near Field Communication), mis võimaldab lähiväljasides teha 

kontaktivabasid indentifitseerimis toiminguid – näiteks tasuda teenuste eest või avada uksi. 
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NFC abil ühendatatakse mobiiltelefonis olev moodul ja kaardilugeja kontaktivabalt 2-3 cm 

kauguselt selleks raadiosidet kasutades [5]. 

Wiegand on formaat, millega rakendatakse mitmeid omadusi, mis on seotud juurdepääsu 

saamiseks kontrollerisse lubamiseks lugeri ja kaardi vahel,  toetudes standard 26-bitine 

binaarse kaardi andmete formaat [6]. Clock-and-Data väljund on ka signaaliviis nagu 

wiegand, mis saadab andmeid kontrollerisse mööda kahte kaablit, andmeid loetakse 

kontaktivabalt kaardilt. 

Kaardilugeja pole enam lihtsalt mõeldud uksest läbipääsemiseks, vaid on juba osa 

valvesüsteemist. Integreeritud süsteemis on võimalik kasutada kaarti hoonete valvealade 

valvestamiseks, valvest mahavõtmiseks ja samal ajal ka uste avamiseks. Valvesse 

panekuks ja mahavõtmiseks on võimalusi mitmeid. Näidates kaarti lugerile korra ja 

vajutades peale seda spetsiaalselt kõrvale paigaldatud nupule, näidates kaarti kaks korda ja 

näidates kaarti ning sisestades PIN koodi klahvistikust. Kaardiga valvestamise viisid 

sobivad tootmishoonete territooriumi valvestamiseks, kuhu on paigaldatud spetsiaalne 

luger territooriumi värava avamiseks ja sulgemiseks. 

Olenevalt vajadusest ja turvalisuse tõstmiseks on võimalik ka süsteemi lisada täiendavalt 

sõrmejäljelugerit. Erinevatel tootjatel on sõrmejäljeanduri tööpõhimõte erinev. Laialdaselt 

on kasutuses elektrilised ja termilised seadmed. Elektriline süsteem mõõdab 

mahtuvustundlikku kiibi muutuvat elektrivälja tugevust näpujoonte vormide vahel. 

Termilistel sensoritel põhinevad seadmed mõõdavad temperatuure, eristades vastu pinda 

puutuvate joonte süvendite temperatuuri ülekannete erinevusi. Sõrmelugerite andmete 

salvestamine toimub lugeri enda mälusse. Turvalisuse kohapealt on mõistlik kasutada 

teatud aladel, kus on vaja täiendavat turvalisust, sõrmejäljelugejat ja kaarti korraga. See 

funktsioon tagab sellise turvalisuse, et isik, kellele selliste õigustega kaart on väljastanud, 

ei saa seda jagada oma sõbrale või heale tuttavale. PIN koodi jagamine on võimalik, aga 

oma sõrme ei taha ega soovi keegi teistega jagama hakata. Ilma inimese sõrmejäljeta pole 

võimalik objekti valvest maha võtta ega ka ükskõik mis ust/väravat avada. 

Kaarte on olemas kaht tüüpi: 

 kontaktkaardid 

 kontaktivabad kaardid 

Mõlemal tüübil on sisseehitatud pisike mikroprotsessor ja mälu. Kontaktkaardid hakkavad 

läbipääsusüsteemis ära kaduma ja neid kasutatakse enamasti kortermajades asuvate 

fonosüsteemides. Uuemad süsteemid arendatakse aina kontaktivaba kaardile. Kontaktivaba 

kaart, mis näeb välja nagu tavaline plastkaart või nööp, mida omakorda hea kasutada 
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võtmehoidjana. Kontaktivaba kaardi heaks omaduseks on see, et seda ei pea viima 

vahetusse kontakti lugejaga. See on kaasajal levinuim kaarditüüp. Side lugeja ja kaardi 

vahel toimub raadio teel (kas madal- või kõrgsageduslik). Osasid lugejaid võib ka peita 

juba seina või uksepiida sisse, aga reeglina kasutatakse veel pindpaigaldusega lugejaid, 

kuna need on töökindlamad. Teatud tüüpi kaarte saab kasutada isegi taskust välja võtmata 

(handsfree card), aga ka see sõltub lugejast. Sellist tüüpi kaardid on mugavad 

kasutamiseks näiteks büroo parklatesse sõitmiseks autoga, vältimaks lisa puldi võimalust 

tõkepuu/ukse avamiseks. Sellisel juhul ei pea auto akent lahti tegema, vaid piisab, kui 

autos on läbipääsu kaart, mis toimib läbi auto. Kontaktivaba kaart kasutab  raadiopõhist 

tehnoloogiat, kasutatav sagedusala on 125 kHz asemel 13,56 Mhz, mis võimaldab edastada 

rohkem andmeid ning suhelda mitme kaardiga samal ajal. Enamik läbipääsu süsteeme 

ainult loeb kaardi seerianumbreid vastavalt, siis seerianumbri pikkusele ja ei kasuta vaba 

mälu. Kaardi mälu võib kasutada, et salvestada sinna kasutaja biomeetrilist infot, näiteks 

sõrmejälge, kui on kaart ja sõrmejälje luger ühildatud. Sellisel juhul loeb lugeja kõigepealt 

kaardil olevat infot ja seejärel võrdleb seda esitatud andmega, siis ei pea biomeetriline info 

olema salvestatud lugeri mällu, mis lihtsustab süsteemi ja vähendab nõudeid mälule. 

 

2.4. Sõrmistik 

 

Sõrmistik ehk klaviatuur (keypad) on valvesüsteemi  üks põhilisem komponent 

keskseadme töös, kuna ilma selleta ei ole võimalik valveseadme teisi komponente 

kasutada. Sõrmistikust juhitakse keskseadet. 

Klahvistik on arvatavasti esimene asi, mis tuleb valveseadmetega meelde, kuna seda 

kasutatakse kõige rohkem just valvestamiseks. Joonisel 9 näeme FoxSeci tooteperekonda 

kuuluvast LCD sõrmistikku, mis on varustatud nuppudega klahvistikuga. Samal firmal on 

tootevalikus ka LED sõrmistik ja pisut teise klahvistikuga LCD sõrmistik, kuid mitte 

puutetundlikke. Osadel tootjatel on välja arendatud puutetundlikud sõrmistikud, millel 

lisaks valvestamiseks on täita fotoraami roll, see tähendab on võimalik SD kaardi peale 

installeerituid pilte kuvada sõrmistiku ekraanil. Sellised lahendused leiavad kasutust 

suuresti eramajades. 
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Joonis 9.  FoxSec 9510 LCD sõrmistik. 

 

Sõrmistikku on võimalik paigaldada täiendavaks turvalisuseks ka kaardilugeja. Sellisel 

juhul on lugeja ehitatud sõrmistiku sisse ja võimaldab kasutada, siis kui kasutaja on 

näidanud kaarti ja seejärel saab sisestada PIN koodi. Antud variant on hea kasutamiseks 

suurtes rahvarohketes kohtades, kus  kõrvaline isik võib juhuslikult näha PIN koodi.  

Igal sõrmistikul nii nagu ka laiendusel ja kontrolleril on oma aadress, mida saab sisestada 

(switch position) lüliti asendit muutes vastavalt 1 või 0 (Lisa D). 

Sõrmistiku toide ühendatakse GND ja +12V klemmidele vastavalt miinus ja pluss ning 

toide tuleb võtta eraldi seisvast toiteplokist . DATA – ja + ühendatakse keskseadme KBD 

klemmidele. Sõrmistiku andmeside liini lõppu läheb 120 Ω ja liini algusesse. Sõrmistikul 

tuleb ühendada PE kontakt kaabliga, mille ristlõige on vähemalt 0,5 mm
2
.  

FoxSec sõrmistik LCD menüü koosneb neljast tasandist: 

1. Peatasand 

2. Kasutaja tasand 

3. Kasutaja tegevusmenüü 

4. Teadete ja vastuste tasand 

1. ja 2. tasandi menüüde kuvamine on igal puldil ja igal kasutajal paigaldaja poolt 

keelatavad. 

Peatasand on kõigile avatud. Erinevate menüüde vahel võib liikuda noole klahvidega üles 

↑ ja alla ↓.  

Kasutaja tasand avaneb kehtiva 4 või 6-kohalise PIN koodi või kaart+PIN koodi 

sisestamisel, kui on vähemalt 1 kasutaja menüüs lubatud. Kasutaja tasandis saab kasutaja 

vastavalt talle omistatud õigustele valvestada, valvest maha võtta, kinnitada häireid, 

vaadata ja muuta süsteemi sätteid. 
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Kasutaja tegevusmenüüd on mõeldud valikute tegemiseks vastavas menüüs.  

Menüüst saab vaadata sellelt sõrmistikult tehtud viimast 100 sündmust. Kuvatakse ka alade 

valvestamisi ja valvest mahavõtmisi teistelt sõrmistikelt, kuid sel juhul ei kuvata tegevuse 

teostajat. Valvestamise ja valvest maha võtmise sündmused kuvatakse, vaid juhul kui 

sõrmistikul ja kasutajal on nende alade õigus deklareeritud. Nooltega saab kerida sündmusi 

üles ja alla ning täpsemat informatsiooni sündmuse kohta saab klahviga <. Iga klahvi < 

vajutus viib järgmise selle sündmuse täpsustuseni ning nii ringiratast. Sündmuse täpsustus 

kehtib alguses valitud sündmuse kohta. 

Igalt kõrgemalt tasandilt saab madalamale tasandile liikuda alati ‘NO’ klahvi kasutades. 

Kui tegevus soovitakse pooleli jätta kõrgemal tasandil, siis tuleb ‘NO’ klahvi abil liikuda 

tasandile 1 (peatasand). Sõrmistik läheb automaatselt peatasandile 40 sekundi möödudes, 

kui pole tegevust ja ei vajutata ühtegi sõrmistiku nuppu. 

Kõik valvekeskusele saadetavad käsklused toimuvad alles pärast ‘YES’ klahvi vajutust [7]. 

 

2.5. Erinevad andurid 

 

Valvesüsteemis on levinud kahte tüüpi andureid:  

 passiivsed infrapunaandurid (joonis 11) 

 aktiivsed infrapunaandurid (joonis 10) 

 

 

Joonis 10.  Aktiivsed infrapunaandurid [8] 

 



 24  

 

 

Joonis 11.  Erinevad infrapunaandurid: a, c ja d -passiivsed infrapunaandurid 12m, b - 

infrapunaandur pika kiirega 24m, d - infrapunaandur anti-masking funktsiooniga, f - 360
0
 

andur, g - välitingimuste andur 

 

Passiivsed andureid võib jagada veel omakorda eritüüpideks: 

 lühikese läätsega andur 

 pika kiire läätsega andur 

 välitingimuste andur 

 klaasipurunemisandur 

 vibraandur 

 mahuandur 

 360 kraadi andur 

 kombineeritud andur  

 anti-masking andur 
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Passiivsetel ja aktiivsetel anduritel on väljundiks suletud (N.C) potentsiaalivaba 

kontaktipaar ja mõningatel anduritel ka lisaks avatud (N.O) kontaktipaar. Lisaks vajavad 

kõik andurid toidet (12V) ning toite puudumisel on kontaktipaarid vastupidises asendis ja 

andurid häireseisundis. Andurid on varustatud kaanekontaktiga ehk tamperlülitiga, mis on 

potentsiaalivaba suletud kontaktipaar (N.C). Andur tuvastab soojuskiirgust, mis 

koondatakse läätse abil elemendile ning saadud signaal elemendilt töödeldakse ja 

analüüstakse. Kui signaal on ületanud teatud taseme, siis rakendub anduri väljundrelee.  

Passiivne infrapunaandur (ingl. PIR passive infrared detector) mõõdab vaateväljas olevate 

objektidelt eralduvat infrapunakiirgust [10].  

Andurite optiline süsteem koosneb peegelsegmentidest, millega saavutatakse anduri 

ühtlane tundlikkus kogu valvealas. Tavalise ehk läätsoptika puhul ei ole anduril ühtlast 

tundlikkust võimalik saavutada. Samuti lubab peegeloptika tõhusamalt kasutada 

valgusfiltreid, mis väldivad tugevatest valgusallikatest saabuva kiirguse puhul anduri 

valehäireid.  

Aktiivne pika kiire läätsega infrapunaandur koosneb kahest komponendist: saatjast ja 

vastuvõtjast ning nende vahel peab olema otsenähtavus. Saatja sees on infrapunases 

lainealas kiirgav valgusdiood, tema ees on lääts, mis fokuseerib kiire. Teatud vahemaa taha 

tuleb paigaldada vastuvõtja, mis seda kiirt vastu võtab. Vastavalt vajadustele tuleb valida 

kiir, kuna kiire pikkusi on erinevaid alates 50-250 meetrini. Infrapunane kiir on nähtamatu. 

Väljas paigaldades tuleb arvestada näiteks taimede kasvuga, kuna kui kiirele midagi vahele 

satub, katkestab see kiirt ning genereeritakse vastuvõtjas alarm. Sellised andurid on 

laialdaselt kasutatavad perimeetria (territooriumi) valve kaitseks. Andurite plussideks on 

suure vahemaa valvamine, kiiresti paigaldatav ning miinusteks kõrge hind ja suur 

valehäirete võimalus. Valehäired ongi nende andurite puhul kõige suurem häda. Kasutades 

andureid õuetingimustes  ja paigaldades  maapinnast umbes 0,5 meetri kõrgusele, et vältida 

juhuslike loomade läbijooksmist, on ikka valehäireid palju. Vaatamata valehäiretele on 

nende andurite nõudlus välitingimustesse jätkuvalt suur, et valvata oma territooriumit 

näiteks autosid, paate jne. Kuna nende andurite kasutus on suurenenud, on ka 

vandaalitsejad saanud pisut targemaks. Olen kuulnud juhuseid, kus on konkreetselt 

roomatud infrapuna kiirte alt läbi ja teostatud kuritöö. Eelnevalt on loomulikult nende 

kiirte reageerimist katsetatud ja valehäireid tekitatud ning sellega on ka fikseeritud 

turvafirma kohaletuleku aeg. Sellisel juhul on teada, kui peakski häiresse minema, et kui 

kiiresti sealt kaduma peaks. Samas on ka juhuseid olnud, kus klient ise on hooletu olnud ja 
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suure konteineri oma valvepiirkonna ala aiaäärde paigaldanud. Seega peab selliseid 

nüansse kindlasti kiirte puhul silmas pidama. 

Mikrolaineanduri tööpõhimõte on sama nagu radaril. Ta saadab välja kõrgsageduslikke 

impulsse ning võtab nende impulsside peegeldused esemetelt vastu. Kui esemed ei liigu, 

on ajavahe püsiv, kui antud anduri tegevuspiirkonnas tekib mingi liikumine, siis muutub ka 

ajavahe vastuvõetud peegelduse vahel. Seda andur fikseeribki. Anduri plusspoolele võib 

kanda praktiliselt võimatu kõrvaldamise võimaluse ja hea häirekindluse, miinusteks kõrge 

hind ja asjaolu, et raadiosignaal tungib ka läbi teatud seinte. Nende andurite puhul on 

mureallikaks just läbivad veetorud, kanalisatsioonitorud. Kui anduri on paigaldatud 

esimesele korrusele ja teisel korrusel on teine büroo, siis kui näiteks tekib torus mingi 

veeliikumine, siis võib andur häiresse minna. Selliste murede vältimiseks ja töökindlamaks 

muutmiseks sobib väga hästi kombineeritud infrapuna- ja mikrolaineandur. Kombineeritud 

anduri koosluse tulemuseks on väga töökindel ja eriti raskelt kõrvaldatav andur. See on üks 

parimaid valveseadmeid ning ainsaks anduri miinuseks võib lugeda anduri kõrget hinda.  

Andurite paigalduskõrgus on soovituslikult 2,4 meetrit. Sellisel kõrgusel on anduri 

tööpiirkonda 15 meetri kauguselt ja umbes 80 kraadise nurgaga. Mida kõrgemal on andur, 

seda kaugemalt tuvastab liikumist, aga anduri alt liikumist sellisel juhul ei tuvasta ja 

sellisel juhul on võimalik jääda anduri alla pimedasse nurka. Andurite valikul tuleb alati 

lähtuda kliendi soovidest ja maja eripäradest. Kui on tegemist eramajaga, siis võib 

kasutada kõige lihtsamaid, kliendile sobivamaid ja soodsamaid andureid. Sellist probleemi, 

et keegi kõrvaline isik saaks saboteerida eramaja andureid pole, kuigi ka neile on 

soovituslik ühendusviis sabotaaži kaitsega. Kõigil anduritel on olemas kontakt ja antud 

kaitset nimetatakse tamperlülitiks. Tamper kaitseb anduri katte avamise või tahtliku 

rikkumise eest ning annab koheselt signaali keskseadmele ja sealt saadetakse omakorda 

signaal, kas turvafirmasse või omanikule vastavalt kliendi vajadustele/soovidele.  

Büroodes on soovituslik paigaldada anti-masking funktsiooniga inforapunaandureid 

üldaladele, kus käib palju erinevaid inimesi ning omaks kinnikatmist välistavat süsteemi. 

Juhul kui anduri lääts on kaetud (teibiga, kast tõstetakse ette jpm), antakse sellekohane info 

koheselt valvepulti. Süsteem töötab põhimõtteliselt samamoodi nagu tamperlüliti.  

Võimalus on ühendada, kas järjestiku vahele tamperlüliti kontakt klemmidele või teha 

sootuks eraldi valvetsoon. Kui teha eraldi tsoon, siis tuleks ala seadistada 24h režiimi. See 

tähendab, et anduri tamper kui ka anti-masking oleksid eraldi 24h valves.  
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Valvesüsteemide hooldus pole otseselt kohustuslik nagu automaatse 

tulekahjusignalisatsiooni süsteemi puhul  vaid soovituslik. Aastas oleks mõistlik vähemalt 

korra lasta hooldusfirma tehnikul kontrollida andurite korrasolekut. 

Eramajades on süsteem pisut teine kui büroohoonetes, kuna eramajadesse ei nõuta tänastes 

Eesti Vabariigi seadustes professionaalset tulekahjusignalisatsiooni süsteemi ja majadesse 

tuleb paigaldada vastavalt tuleohutusseadusele vähemalt üks tulekahju avastamisandur. 

(suitsuandur). Tänaseks sobib selleks patareiga suitsuandur, mida saab osta suurematest 

toidupoodide kettidest. Antud andurit võib paigaldada iga inimene ise vastavalt 

kaasasolevale paigalduskasutusjuhendile ning sellise anduri puhul peab kindlasti jälgima, 

et patarei saaks õigeaegselt vahetatud. Mõned erakliendid on juba teadlikumad ja valmis 

investeerima oma ohutusse ning turvalisusesse.  Sellise juhul on  võimalik paigaldada 

eramajadesse valvesüsteemiga ühilduv tulekahju avastav andur (joonis 12).  

 

 

Joonis 12.  12V valvesüsteemi  tulekahjuandur ja patareiga suitsuandur  

 

Nende andurite eeliseks on patareide kokkuhoid kui tegemist pole wireless anduriga. 

Sellisel juhul tuleb teha vastav kaabeldus. Teine eelis võrreldes toidupoest ostetud patareid 

kasutatava suitsuanduriga on sellisel süsteemil see, et kui inimene on kodust eemal ja 

majas peaks juhtuma mingi tulekahju, siis süsteem on võimeline signaali edastama, kas 

modemi või  GSM teel (SMS/kõne kliendile või teave otse turvafirmasse). Sellist süsteemi 

tuleb kindlasti kontrollida ja kui klient on ise piisavalt pädev, võib ta ise seda teostada ja 

soovituslikult kuus korra mõnest tulekahjuandurist ja valveandurist, kontrollimaks signaali 

edastust erinevatesse punktidesse. Kui signaali edastus toimub turvafirmasse, siis vähemalt 

aastas korra teostab saatja hooldust turvafirma ja selle käigus kontrollib erinevate 

signaalide jõudmise oma valvepulti. Visuaalset kontrolli peaks ja võiks teha spetsialist, kes 

paneb tähele ka olukordi, mida võib olla ei oskagi maja haldaja/omanik tähele panna. 

Valvesüsteemi üheks oluliseks komponendiks on magnetkontaktandurid (joonis 13). 

Samas kasutatakse neid laialdaselt läbipääsusüsteemis ja hooneautomaatikas.  
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Joonis 13. a - metallukse magnetkontakt, b - puitukse magnetkontakt, c – 

klaasipurunemisandur, d -  vibratsiooniandur 

 

Need andurid leiavad rakenduse uste ja akende oleku (kinni/lahti) määramiseks. 

Magnetkontaktandur koosneb kahest komponendist: magnetist ja keelreleest (levinumalt 

tuntakse herkonlüliti nime all). Viimane on spetsiaalne seade, mille sees on magnetväljaga 

juhitav lüliti ning kontaktipaaris magnetmaterjalist keeled paiknevad hermeetiliselt suletud 

kestas (harilikult klaastorus). Kest on mõeldud kontaktide sädelemise vähendamiseks 

täidetud gaasiga. Seade toimib nii, kui uks või aken on kinni,  magnet (kinnitatud liikuvale 

osale) ja keelrelee (kinnitatud uksepiidale) ning mõlemad detailid kohakuti, siis lüliti asend 

on kinni 11. Kui uks või aken avada, eemaldub magnet lülitist ja kontakt avaneb. 

Magnetkontakte on mitmes eri suuruses ja nii süvis kui pind paigalduseks mõeldud. 

Vajaliku suuruse määrab ära lüliti ja magneti vahele jääv vahemaa. Enamlevinud on 

vahemaaga 6mm, 9mm, 19mm, 25mm. Metallustel kasutatakse eritüübilisi 

magnetkontakte, sest metall teadupärast vähendab tunduvalt magnetvälja tugevust. 

Magnetkontakt on kõige odavam valveseade ja õige paigalduse korral on seda küllaltki 

raske kõrvaldada. 

Klaasipurunemise ehk akustiline anduri (joonis 13) ülesandeks on akende ja muude 

klaaspindade valve. Anduri sisuks on spetsiaalsete filtritega varustatud mikrofon, mis 

analüüsib konkreetset sagedusvahemikku. Filtrid tagavad klaasi purunemisel tekkiva heli 

vastuvõtu. Seetõttu on võimalik kasutada ööpäevaringselt valves oleva andurina. 

Miinuseks võib lugeda seda, et ei saa kasutada ruumides, kus on suur müra ja kolksud 

(köökides, kus kolistatakse nõudega: ruumides, kus on pressid). 

https://et.wikipedia.org/wiki/Inertgaas
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Vibratsiooniandur (joonis 13) on kõige vähem kasutust leiduv andur. Neid kasutatakse 

enamjaolt seifide kaitseks ja eriti turvaliste ruumide seinte kaitseks lõhkumiste vastu. 

Andurid reageerivad teatud tüüpi mehaanilistele võnkumistele. Heaks küljeks on see, et 

nende abil on võimalik potentsiaalset rikkumist avastada varajasemas staadiumis (näiteks 

tugevama koputusega valvatavale aknale, seinale jne) ning praktiliselt võimatu kõrvaldada. 

Miinusteks on nende keeruline häälestamine, suhteliselt suur valehäirete oht. Valehäired 

võivad tulla juba sellest, kui valvatav ruum asub liiklusrohke tee/tänava ääres ja piisab 

suuremal veokil mööduda sellest majast ning leida teepinnalt auk või kaevukaas. Tekib 

vibratsioon ja andur ongi häires. 

Kaupluste, pankade ja majutusasutuste jaoks varguste võimalikult kiireks avastamiseks on 

mõistlik paigaldada paanikanupp ehk häirenupp. 

Häirenuppu paigaldatakse peamiselt kaupluste kassadesse, pankades ja muudes kohtades, 

kus vajatakse suuremat turvalisust teenindavale personalile.  

Paanikanuppude eritüübid: 

 lihtne nupp 

 wireless nupp 

 jalaga tallatav nupp (pedaal) 

Paljudes kohtades kasutataksegi kahte tüüpi korraga, et tagada võimalus vajadusel 

kasutada nii üht kui teist varianti.  Populaarsemaks on aina muutumas kaasas kantavad 

(wireless) nupud, mida on hea teenindajal kaelas kanda. Raadioteel juhitava süsteemi 

miinuseks on patareide vahetamise vajadus ning levialast väljumise oht. Paanika häire ajal 

ei tohi käivituda sireene, see võib seada ohtu relvastatud röövi korral personali, kes 

parasjagu on nuppu vajutanud.  

Sireen on valvesüsteemis heliallikas, mis teadustab inimesi tekkinud ohu eest ning on häire 

kohalikuks edastamiseks. Erinevad sireenid on välja toodud joonisel 14. 

 

Joonis 14.  Välisireen, sisesireen ja valvesüsteemi aku 
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Välissireen on varustatud vilkuri ja individuaalse akuga. Eriti oluliseks on sireen 

eramajades, kuhu on valvega ühildatud tulekahjusignalisatsiooni süsteem. Sellistel 

puhkudel peab valima sisesireeni asukohaks koha, kus kogu majas viibivad isikud 

kuuleksid heli. Heli peab olema nii valju ja ebameeldivust tekitav, et ajaks magava inimese 

üles ja sissetungija eemale. 

Aku on keskseadmes varutoiteallikas, mis aitab võrgutoite katkemisel säilitada süsteemi 

normaalse töö (joonis 14).   
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KOKKUVÕTE 

 

Valvesüsteeme on kahte tüüpi – lokaalne ja tsentraalne. Laialdasemat kasutust leiab 

tsentraalne, kuna antud süsteem edastab häire teavet SMS või kõne teel kliendile või 

turvafirmasse. Samas lokaalne on valvesüsteem, mis annab häires olekust teada vaid 

sireenist. Valvesüsteem on mõeldud põhiliselt inimeste vara kaitseks ja eramajades  

rakendatakse laialdaselt tuleohutussüsteemina.  

Töös keskendusin FoxSec FS9000 keskseadmele ja sellega ühilduvatele komponentidele. 

Keskseadme valikul tuleb arvestada, kas süsteemi vajaduseks peaks olema integreeritud 

süsteem või mitte ja vastavalt tsooni/kasutaja arv.  

Selgus, et integreeritud FoxSeci keskseade FS 9000 oma kalli hinna ja ülesehituse tõttu 

sobib paremini paigaldamiseks büroodesse, kui eramajadesse. Süsteem koosneb järgmistest 

komponentidest: keskseade, laiendus, kontroller, infrapunaandurid, uste ja akende 

lahtioleku andurid (magnetkontaktid), sõrmistik, sireen.  

Andurite kirjeldavas osas selgus, et on olemas mitmeid eritüüpe, mida paigaldatakse nii 

sise- kui välitingimustesse. Anduri valikul tuleb lähtuda keskkonna tingimustest ja 

rakenduse effektiivsusest. Passiivsed andurid sobivad paremini paigaldamiseks 

siseruumidesse ja aktiivsed andurid oma hea alakatvusega välitingimustesse. Passiivsed 

andureid jagatakse veel omakorda eritüüpideks: lühikese läätsega andur, pika kiire läätsega 

andur, välitingimuste andur, klaasipurunemisandur, vibraandur, mahuandur, 360 kraadi 

andur, kombineeritud andur, anti-masking andur. 

Õigel paigaldamisel tuleb mõelda mitmeid käike ette, et kogu hoone kaitsmine oleks 

võimalikult otstarbekas. Suitsuandurite kasutamine on hoonetes kohustuslik.  

Kokkuvõtteks võib öelda, et valvesüsteemi peamiseks aluseks on kaabeldus ja kui see on 

halvasti tehtud, siis ei saa ükskõik kui hea ja turvaline süsteemi komponent töötada 

korralikult.  

Antud töö annab ülevaate  paigaldatavatest valvesüsteemi komponentidest, mida on vaja 

inimeste parema turvalisuse tagamiseks. 
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SUMMARY 

 

The increase in home invasions in Estonia has led to a rise in the total number of crimes. In 

order to reduce the chances of their houses being broken into, people have started turning 

their attention to security systems. Moreover, a high number of people die in house fires 

every year that could be prevented by smoke detectors that quickly detect fires. Thus, 

people have started to install security systems and smoke detectors in every room of their 

homes to protect themselves and their property. It is also compulsory to use smoke 

detectors in buildings. 

There are two types of security systems: local and central. Central security systems are 

more widely used as the system notifies the customer or the security company of an alarm 

being triggered via a text message or phone call, while local systems only set off a siren. 

The author of the thesis focused on the FoxSec FS9000 central processing unit made in 

Estonia and its compatible components. When considering the type of central processing 

unit, the number of zones and users should be taken into consideration and whether or not 

there is a need for an integrated system. 

It became clear that the integrated FoxSec FS9000 is more suitable for offices than private 

residences due to its high price and structure. The system consists of the following 

components: a central processing unit; an extension; a controller; infrared sensors; door 

and window sensors (magnetic contacts); a keypad; and a siren. 

The description of the sensors proved that there are many special types of sensors that can 

be installed both indoors and outdoors. When choosing sensors, the environmental 

conditions and the solution's effectiveness should be taken into consideration. Passive 

sensors are more appropriate indoors, while active ones are suited to the outdoors due to 

their good coverage. Passive sensors are in turn subdivided into special types: short lens 

sensors; long and fast lens sensors; outdoor sensors; glass break sensors; vibration sensors; 

motion sensors in cars; 360° sensors; combined sensors; and anti-masking sensors. 

A lot needs to be considered beforehand in order to make sure that the surveillance of a 

building is as practical as possible. 
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In conclusion, it can be said that wiring is the foundation of a security system and that if it 

is done incorrectly the components will not work properly – no matter how good or safe 

they are. 

This thesis provides an overview of the components of security systems that are necessary 

for ensuring people's safety. 
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Lisa A. FoxSec laienduse io 16/8 ühendusskeem ja aadresside tabel 
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Lisa B. FoxSec pika DIPi skeem 

 

 

 



 38  

Lisa C1. FoxSec kahese kontrolleri ühendusskeem 
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Lisa C2. FoxSec ühese kontrolleri ühendusskeem 
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Lisa D. FoxSec LCD sõrmistiku ühendusskeem ja aadresside tabel 
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Lisa E. FoxSec vanema kontrolleri aadresside tabel 
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kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;  

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile; 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

 

Lõputöö autor   ______________________________  
 (allkiri) 

 

Tartu, ___________________ 
 (kuupäev) 

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

 

_______________________________________  _____________________ 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 

 

_______________________________________  _____________________ 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 
 


