
Hagyományos eszközök

Oldal 1

Ssz. Kérdés

1

2 Mi az S300ZDU címkijelző egység, és mire alkalmas?

3 Mi az S300RPTU programozó egység, és mire alkalmas?

4 Állítható-e a (hagyományos) 300-as sorozatú érzékelők érzékenysége?

5

6

7 Ellenőrizhető-e a (hagyományos) 300-as sorozatú érzékelők szennyezettsége?

8

9

10 Kiolvasható a (hagyományos) 300-as sorozatú érzékelők aktuális mért értéke?

11 Szétszerelhető a (hagyományos) 300-as sorozatú érzékelő tisztítás céljából?

12

13

14 Kiolvasható a (hagyományos) 300-as sorozatú érzékelők aktuálisan mért értéke?

15

16

17

18

19

A System Sensor érzékelőket használó hagyományos tűzjelző rendszerekben 
hogyan jelzik az érzékelő eltávolítását?

Mivel állítható a hagyományos optikai füstérzékelő (2351E) és a hagyományos 
kombinált érzékelő (2351TEM) érzékenysége, és hány szinten?

Címezhetők-e a (hagyományos) 300-as sorozatú érzékelők, és ha igen, milyen 
eszközzel?

Mivel ellenőrizhető-e a (hagyományos) 300-as sorozatú érzékelők 
szennyezettsége?

Beállítható-e, hogy villogjon vagy sem a (hagyományos) 300-as sorozatú érzékelők 
LED-je? Ha igen, mivel?

Milyen beépített lehetőség van a (hagyományos) 300-as sorozatú érzékelők 
működőképességének ellenőrzésére?

Rendelkeznek-e szennyeződés- (drift) kompenzálással a (hagyományos) 300-as 
sorozatú érzékelők?

Hogyan kommunikál az S300RPTU programozó egység a (hagyományos) 300-as 
sorozatú érzékelőkkel?

Hogyan bizonyítható, hogy a (hagyományos) 300-as sorozatú érzékelők 
ellenőrzése megtörtént? 

Mivel érdemes a 2351E vagy 2351TEM típusú érzékelőket tisztítani, ha LED-jük 
sárga villogásával optikai kamrájuk elszennyezettségét jelzik?

Felülvizsgálatok során hogyan kell ellenőrizni a (hagyományos) 300-as sorozatú 
érzékelők működőképességét?

Üzembe helyezéskor hogyan kell ellenőrizni a (hagyományos) 300-as sorozatú 
érzékelők működőképességét?
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20

21 A 2351E típusú hagyományos füst érzékelő sárgán villog. Mit jelent ez?

22

23

Hogyan törölhető a B324RL relés aljzatban elhelyezett (hagyományos) 300-as 
sorozatú érzékelők riasztásjelzése?

Ha hagyományos rendszerben címkijelzőt (S300ZDU) alkalmazunk, hogyan kell a 
kézi jeladókat becímezni?

Lehet-e a System Sensor (hagyományos) 300-as sorozatú érzékelőit tűzjelző 
központ nélkül, akkumulátorral és pl. füstszimulációval tesztelni?
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Oldal 3

Ssz. Kérdés

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Lehet-e multiszenzorokat  alkalmazni hagyományos tűzjelző rendszerekben?

10

11

12

DETNOV hagyományos központ használata esetén hogyan lehet a kezelő számára 
pontosítani egy zónán belüli riasztás helyét? 

Milyen eszközök csatlakoztathatók DETNOV hagyományos központok felügyelt 
hangjelző kimeneteire?

Mi a teendő a DETNOV hagyományos tűzjelző központon, ha 2351E optikai 
érzékelőt 5351E hősebesség érzékelőre cserélünk?

DETNOV CCD-112 hagyományos központra épülő hagyományos tűzjelző rendszer 
esetén hány eszközönként kell mindenképpen izolátorokat tenni?

Lehet-e egy DETNOV CCD-1xx hagyományos tűzjelző központ egy zónáján 
egyszerre tűzjelzés és hibajelzés?

Lehet-e egy DETNOV CCD-1xx hagyományos tűzjelző központon egymástól 
függetlenül törölni az egyes zónák tűzjelzéseit?

Képes (központi) drift kompenzálásra (szennyeződés kompenzálásra) a 
hagyományos, DETNOV CCD-1xx tűzjelző központ?

Lehet-e napszaktól függően  automatikusan érzékenységet változtatni  
hagyományos tűzjelző rendszerek esetén?

Mi történik, ha egy DETNOV CCD-1xx tűzjelző központ egyik zónájáról eltávolítom 
a riasztásban lévő érzékelőt?

Előfordulhat-e, hogy egy DETNOV CCD-1xx tűzjelző központ egyik zónájában 
egyidejűleg több érzékelő is riasztásban van?

Mire gyanakszik, ha egy hagyományos tűzjelző központ adott zónáján minden 300-
as érzékelő riasztásképes, de bizonyos érzékelők eltávolítása nem vált ki 
hibajelzést?
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Ssz. Kérdés

1

2

3

4

5 Mi jellemzi az intelligens Notifier központoknál a jelzésverifikációt?

6

7

8

9

10

11

12

13 Hogyan kell a System Sensor pontszerű intelligens érzékelőket „becímezni”? 

14

15

16

17

Milyen címtartomány használható jelenleg az intelligens System Sensor – Notifier 
rendszerekben? (ECO2000 – ZXC központ kivételével)

Mennyi a megengedett hossza a címzőhurkoknak intelligens System Sensor – 
Notifier rendszerekben?

Mennyi a megengedett ellenállása a címzőhurkoknak intelligens System Sensor – 
Notifier rendszerekben?

Hogyan lehet megmérni a címzőhurok ellenállását intelligens System Sensor – 
Notifier rendszerekben?

Beállítható-e  Notifier – System Sensor intelligens tűzjelző rendszerek (intelligens) 
érzékelőinél külön éjszakai és nappali érzékenység?

Mire alkalmas Notifier – System Sensor intelligens tűzjelző rendszerek (intelligens) 
érzékelőinél beállítható külön éjszakai és nappali érzékenység?

Mit jelent ha egy intelligens Notifier központ az alábbi hibajelzést írja ki: 
„Érvénytelen válasz”?

Mit jelent ha egy intelligens Notifier központ az alábbi hibajelzést írja ki: 
„Szennyezett érzékelő”?

Mit jelent ha egy intelligens Notifier központ az alábbi hibajelzést írja ki: 
„Karbantartás szükséges”?

Mit jelent ha egy intelligens Notifier központ az alábbi hibajelzést írja ki: 
„Típushiba”?

Mit jelent ha egy intelligens Notifier központ az alábbi hibajelzést írja ki: „Alacsony 
kamraérték”?

Válassza ki, hogy mely érzékelők csatlakoztathatók közvetlenül a címzőhurokra a 
következő Notifier központoknál : AM1000, AM2000N, AM4000, AM6000N 

Hagyományos hurokillesztő modulnak (M210E-CZR) milyen típusazonosítót kell 
adni?

System Sensor intelligens aspirációs egység (FL20xxEI) alkalmazásánál milyen 
típusazonosítót kell adni az érzékelőnek illetve a modulnak?

Intelligens Notifier – System Sensor rendszernél (ECO2000, ZXC kivételével) mi 
jellemzi a jelzési zónákat?
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18 Hány jelzési zónát programozhatunk fel egy AM1000 tűzjelző központra?

19 Hány (logikai) csoportot programozhatunk fel egy AM1000 tűzjelző központra?

20 Mi a logikai csoport lényege a Notifier intelligens tűzjelző központoknál?

21

22 Milyen érzékelők csatlakoztathatók az AM1000 típusú Notifier központra?

23

24

25 Hogyan menthető le az AM1000 típusú Notifier központ eseménytára?

26

27

28

29

30 Milyen kimenetei vannak az  AM1000 típusú Notifier központnak?

31 Hány hurokig bővíthető az AM1000 típusú Notifier központ?

32 Milyen érzékelők csatlakoztathatók az AM2000N típusú Notifier központra?

33

34

35 Hogyan menthető le  AM2000N típusú Notifier központ eseménytára?

36

37

Hogyan állítható be Notifier – System Sensor intelligens tűzjelző rendszerek 
(intelligens) érzékelőinél külön éjszakai és nappali érzékenység?

Az AM1000 típusú Notifier központ címző hurokjára hány darab érzékelő és hány 
darab modul csatlakoztatható?

AM1000 típusú Notifier központ esetén lehet-e a címzőhurkon ugyanazon a címen 
érzékelő és modul?

Milyen másodkezelő egység csatlakoztatható az AM1000 típusú Notifier 
központra?

Milyen kiegészítő kártya szükséges az AM1000 típusú Notifier központ NET2000 
grafikus felügyeletre csatlakoztatásához?

Mi történik AM1000 típusú Notifier központon, ha a címzőhurkon ugyanazon a 
címen két érzékelő, vagy modul van?

AM1000 típusú Notifier központ esetén milyen típusazonosítót kell adni az aljzat 
alá szerelhető, címzett hangjelzőnek?

Az AM2000N típusú Notifier központ címző hurokjaira összesen hány darab 
címzett érzékelő és hány darab címzett modul csatlakoztatható?

AM2000N típusú Notifier központ esetén lehet-e a címzőhurkon ugyanazon a 
címen érzékelő és modul?

Milyen másodkezelő egység csatlakoztatható a  AM2000N típusú Notifier 
központra?

Milyen kommunikációs vonalon csatlakozik a másodkezelő egység az AM2000N 
típusú Notifier központra?
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38

39

40

41

42

43

44 Hány voltos az AM2000N típusú Notifier központ akkumulátor töltő feszültsége?

45

46

47 Hogyan lehet letiltani az AM1000 központ összesített hiba reléjét?

48

Milyen kiegészítő kártya szükséges az  AM2000N típusú Notifier központ NET2000 
grafikus felügyeletre csatlakoztatásához?

Mi történik  AM2000N típusú Notifier központon, ha a címzőhurkon ugyanazon a 
címen két érzékelő van? 

Hány és milyen címet foglal a címzőhurkon AM2000N típusú Notifier központ 
esetén az M221E multimodul?

Hány hurkos alapkiépítésben és hány hurokig bővíthető az AM2000N típusú 
Notifier központ?

Az AM2000N típusú Notifier központ a következő hibát jelzi: „SIB nem felel”. Mire 
utal ez a hiba?

Az AM2000N típusú Notifier központ egy adott érzékelőnél karbantartás hibát jelez. 
Mire utal ez a hiba?

Az AM2000N típusú Notifier központ belépési jelszavakat megváltoztatta az előző 
telepítő/karbantartó. Mit lehet tenni?

A telepítéskor az AM1000 központ hangjelző kör zárlatot jelez, pedig műszeresen 
megmérve a hangjelző kört, lezáró ellenállás értékét jelzi a műszer. 

Mi történik, ha az AMx000 központ alaphelyzetében csak a „Kiürítés” gombot 
megnyomja valaki?
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Ssz. Kérdés

1

2 Hogyan érdemes bekötni az újabb B501AP aljzatokat? Miért?

3

4 Állítható-e az intelligens, pontszerű System Sensor érzékelők érzékenysége?

5

6

7

8 Kiolvasható az intelligens System Sensor érzékelők aktuális mért értéke?

9 Szétszerelhetők az intelligens System Sensor érzékelők tisztítás céljából?

10

11

12 Milyen típusazonosítója van az intelligens System Sensor kombinált érzékelőinek?

13

14

15

16

Van-e beépített izolátor (zárlatszakaszoló) a System Sensor intelligens 
érzékelőiben?

Hogyan kell beállítani az 500-as, 200-as, 200+ és 200AP sorozatú intelligens 
System Sensor érzékelők címét?

Hol lehet beállítani az intelligens System Sensor érzékelők érzékenységét? 
(Amelyiknél van ilyen lehetőség.)

Hány érzékenységi szintre állítható be a központon egy intelligens System Sensor 
(PHOT típusazonosítójú) optikai füstérzékelő?

Beállítható-e, hogy villogjon vagy sem az intelligens System Sensor érzékelők 
LED-je? Ha igen, hogyan?

Milyen beépített lehetőség van a pontszerű intelligens System Sensor érzékelők 
működőképességének ellenőrzésére?

Rendelkeznek-e szennyeződés- (drift) kompenzálással az újabb pontszerű 
intelligens System Sensor érzékelők?

Hány érzékenységi szintre állítható be a központon egy intelligens System Sensor  
(OMNI típusazonosítójú) kombinált érzékelő?

Hogyan kell beállítani a System Sensor 22051TLE kombinált érzékelő 
érzékenységét, ha az a cél, hogy a környezeti zavarokra a legérzéketlenebb 
legyen?

Hogyan kell beállítani a System Sensor 2251CTLE kombinált érzékelő 
érzékenységét, ha az a cél, hogy a környezeti zavarokra leginkább érzéketlen 
legyen?

System Sensor intelligens hőérzékelő esetén hogyan kell a jelzési hőmérsékletet 
beállítani? 
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Ssz. Kérdés

1

2

3

4

5

6

7 Hány címet foglal egy System Sensor M221E multimodul a címzőhurkon?

8

9

10

11 Az MCP-5Axx-I intelligens kézi jelzésadó LED-je sárgán világít. Ez mit jelent?

12 Melyik típusú modullal lehet közvetlenül 230 V hálózati feszültséget kapcsolni?

13

14

15

Melyik System Sensor modullal lehet kétvezetékes hagyományos zónát illeszteni a 
Notifier címzőhurokhoz a felsoroltak közül?

A System Sensor M210E-CZ és M210E-CZR hagyományos zónát (címzőhurokra) 
illesztő modul esetén a hagyományos eszközök jelzéstörlése hogyan valósul 
meg?

Mi határozza meg egy intelligens modul működését a felsoroltak közül Notifier – 
System Sensor rendszerben?

Melyik típusazonosítót kell beállítani az intelligens KAC (MCP5A) kézi 
jelzésadókhoz?

Amennyiben hagyományos gyújtószikramentes érzékelőt vagy kézi jelzésadót 
szeretnénk illeszteni a Notifier intelligens központ címzőhurkára, milyen System 
Sensor modullal vagy modulokkal tehetjük meg?

Amennyiben intelligens  gyújtószikramentes optikai füstérzékelőt (22051EISE) 
szeretnénk illeszteni a Notifier intelligens központ címzőhurkára, milyen System 
Sensor modullal vagy modulokkal tehetjük meg?

Notifier CZ-6, 6 hagyományos zónát (címzőhurokra) illesztő modul esetén a 
hagyományos eszközök jelzéstörlése hogyan valósul meg?

Relés kimenetű érzékelő hogyan csatlakoztatható Notifier analóg intelligens 
központra? 

A CMX-10RM relékártya milyen címekre állítható, ha mindegyik relét használni 
akarjuk?

TMP-2 xx típusú Notifier hőérzékelő hogyan csatlakoztatható Notifier analóg 
intelligens központra?

2 db hagyományos érzékelőt illesztünk M201E-CZR hagyományos zónaillesztő 
modullal Notifier intelligens címzőhurokhoz. Melyik esetben kell feltétlenül 
segédtápegységet használnunk?

Milyen típusú eszköz hibája esetén jelez az AMx000 központ „Bemenet vagy táp” 
hibaüzenetet?
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16

17

18 Az M210E monitor modul LED-je pirosan világít. Ez mit jelent? 

19

20 Az M221E multi modul (2 bemenet + 1 kimenet) hány címet foglal a címzőhurkon? 

Az M210E monitor modulra csatlakoztatható-e gyújtószikra-mentes kézi jelzésadó, 
mely robbanásveszélyes területen van? 

Az M210E monitor modul bemenetén 3 V egyenfeszültséget mér a műszer.  Ez mit 
jelent?

Az M210E monitor modul LED-je pirosan világít, a tűzjelző központ ennek ellenére 
nincsen riasztási állapotban. Hogyan lehet ez? 
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Ssz. Kérdés
1 Állítható a 6500 vonali füstérzékelők érzékenysége?

2 Hány érzékenységi szintre állítható be a 6500 vonali füstérzékelők érzékenysége?

3

4 Hogyan ellenőrizhető a System Sensor 6500 vonali füstérzékelők érzékenysége?

5

6

7

8

9

10 6500 vonali érzékelőnek villog a sárga LED-je. Ez mit jelent?

11 Hogyan lehet riasztási állapotba billenteni a 6500 vonali füstérzékelőt? 

12 Az intelligens 6500-07 vonali füstérzékelőkben van-e beépített izolátor?

13

14

15 Mi a különbség a 6500/6500S és a 6500R/6500RS típusok között?

16

17

Az intelligens 6500-07 vonali füstérzékelő esetében Notifier AMx000/N központon 
hová kell állítani az érzékelő jelzési szintjét? (Érzékenységét?)

Rendelkeznek-e szennyeződés- (drift) kompenzálással a System Sensor 6500 
vonali füstérzékelők?

A 6500-07 típusú intelligens System Sensor vonali füstérzékelő működtetéséhez 
milyen tápellátás szükséges?

Hogyan lehet megoldani a relés kimenetű System Sensor aspirációs egység 
(FL01xx) belső szűrőjének tisztítását? 

Hogyan kell a 2 csatornás System Sensor intelligens (FL20xxEI) aspirációs 
egységet megfelelően „becímezni”?

Korábbi AM2000 és AM6000 központra csatlakoztatható-e az FL2022EI intelligens 
aspirációs füstérzékelő egység, ha igen hogyan?

Mikor kell a 6500-07 vonali füstérzékelőket a beépített izolátorokon keresztül a 
címzőhurokra csatlakoztatni?

Miben térnek el a 6500S/6500RS vonali füstérzékelő típusok a 6500/6500R 
típusoktól?

Milyen típusazonosítót kell hozzárendelni a 6500/6500S típusú vonali 
füstérzékelőkhöz a központ programozásakor?

A 6500S-07 típusú, beépített üzemképesség ellenőrzéssel rendelkező vonali 
füstérzékelő tápellátását elegendő csak a címzőhurokról biztosítani?
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18

19

20

21 Milyen magasra szerelhetők a 40/40 sorozatú lángérzékelők?

22 Mekkora terület védelme bízható egy 40/40 sorozatú lángérzékelőre?

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Mit jelent az, hogy a tápellátást EN54-4 szabványnak megfelelő tápegységről kell 
biztosítani?

Hogyan ellenőrizhetők a helyszínen a magas bejelzési hőmérsékletű TMP2xx 
típusú hőérzékelők működőképessége?

Robbanásveszélyes területen, mely az ellenőrzés idejére sem átminősíthető, 
hogyan ellenőrizhetők a 40/40 sorozatú lángérzékelők?

Hogyan csatlakoztathatók  relé kimenetű 40/40 sorozatú lángérzékelők az 
intelligens Notifier tűzjelző rendszerekhez?

Legfeljebb milyen távolságra helyezhetők el a 40/40 sorozatú lángérzékelők a 
mennyezettől?

Hogyan állítható be a 40/40 sorozatú lángérzékelők érzékenysége és további 
paraméterei (késleltetés, relé üzemmód stb.)? 

Alkalmazhatók-e az FL2022EI és FL0122E típusú 2-csatornás aspirációs 
füstérzékelő egységek 2 db független zóna védelmére?  

Hogyan tisztíthatók a FAAST-XM (8100E) illetve a FAAST-LT (FL01xxE/FL20xxEI) 
aspirációs egységek?

Hogyan tisztíthatók a FAAST-XM (8100E) illetve a FAAST-LT (FL01xxE/FL20xxEI) 
aspirációs egységekre csatlakozó csőhálózatok?

Milyen módon csatlakoztatható a PipeIQ konfiguráló, tervező és felügyelő program 
a FAAST-XM (8100E) aspirációs egységekhez?

Milyen módon csatlakoztatható a PipeIQ konfiguráló, tervező és felügyelő program 
a FAAST-LT (FL01xxE / FL20xxEI) aspirációs egységekhez?

A DNRE és D2E típusú légcsatorna füstérzékelők mintavevő csövein merrefelé kell 
nézniük a mintavevő lyukaknak?

Aspirációs egységekkel megvalósított légcsatorna füstérzékelés esetén merrefelé 
kell nézniük a beszívó csövön elhelyezett mintavevő lyukaknak?

Üzembe helyezéskor kell-e külön konfigurálni (programozni) a FAAST-XM (8100E), 
illetve a FAAST-LT (FL01xxE / FL20xxEI) aspirációs egységeket?

Mikor célszerű a FAAST-XM (8100E), illetve a FAAST-LT (FL01xxE / FL20xxEI) 
aspirációs egységeket újra inicializálni?
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35 Mit értünk egy aspirációs rendszer kiegyenlítettségén?

36 Mit értünk aspirációs rendszer esetén szállítási időn?

37

38

39

40

41

42 Hogyan mérhető aspirációs egységek esetén a maximális szállítási idő ?

43

44

45

46

47

48

49

50

Hogyan állítható be a FAAST-LT (FL 01xxE, relékimenetes, „önálló - stand alone” ) 
aspirációs egységek érzékenysége?

Hogyan állítható be a FAAST-LT (FL20xxEI, intelligens) aspirációs egységek 
érzékenysége?

Hogyan állítható be a FAAST-XM (8100E) típusú aspirációs egységek 
érzékenysége?

Hogyan állítható be a FAAST-XM (8100E) típusú aspirációs egységek 
ventilátorának sebessége?

Hogyan állítható be a FAAST-LT (FL20xxEI)  típusú aspirációs egységek 
ventilátorának sebessége? 

Mit értünk FAAST-LT (FL01xxE / FL20xxEI) típusú aspirációs egységek esetén 
referencia áramlás értéken?

Hogyan lehet ellenőrizni a FAAST-LT (FL01xxE / FL20xxEI) típusú aspirációs 
egységek üzembe helyezésekor, hogy a csőhálózat áramlástechnikailag a tervnek 
megfelelően lett-e kialakítva?

Hogyan olvasható ki a FAAST-LT (FL01xxE / FL20xxEI) típusú aspirációs egységek 
eseménytára?

Mit jelent a FAAST-LT (FL01xxE / FL20xxEI) aspirációs egységek esetén a kézi 
üzemmód?

Mi történik a FAAST-LT (FL01xxE / FL20xxEI) aspirációs egységekkel tápfeszültség 
kimaradás esetén ?

Lehet-e automatikus érzékenység változtatást alkalmazni a Promatt által 
forgalmazott aspirációs egységeken?

Mire következtet, ha  egy korábban konfigurált és működő FAAST-XM (8100E) 
aspirációs egység IDŐ hibát jelez?

Mire következtet, ha üzembe helyezéskor az aspirációs egység minden 
inicializálás után alacsony légáramlás hibát jelez és ez a hibajelzés a csőhálózat 
eltávolítása után sem szűnik meg?
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Ssz. Kérdés

1 Mely System Sensor érzékelők csatlakoztathatók az RP1r oltásvezérlő központra?

2

3 Hogyan lehet az RP1r oltásvezérlő központ zónáit kitiltani? 

4

5

6

7 Hogyan kell az RP1r oltásvezérlő központ paramétereit beállítani (programozni)?

8

9

10

11 Milyen érzékelők csatlakoztathatók az RP1r-2PLUS oltásvezérlő központra?

12

13 Hogyan lehet az  RP1r-2PLUS oltásvezérlő központ zónáit kitiltani? 

14

15

16

17

18

Milyen kézi jelzésadók csatlakoztathatók az RP1r oltásvezérlő központ 3. zóna 
bemenetére?

Hogyan kell az RP1r oltásvezérlő központot „Tiltás„ módba kapcsolni?

Mit jelent az RP1r oltásvezérlő központ esetén a „Tiltás” mód?

Hogyan lehet az RP1r oltásvezérlő központot programozás üzemmódba 
kapcsolni? 

Az RP1r oltásvezérlő központ esetén milyen lezáró elem szükséges a bementek 
lezárásához?

Az RP1r oltásvezérlő központ esetén milyen lezáró elem szükséges a kimenetek 
lezárásához?

Milyen kiegészítő eszköz szükséges az RP1r oltásvezérlő központhoz , ha az 
oltókimenet teljesítménye kisebb, mint ami az oltás indításához szükséges?

Milyen kézi jelzésadók csatlakoztathatók az  RP1r-2PLUS oltásvezérlő központ 3. 
zóna bemenetére?

Hogyan kell az  RP1r-2PLUS oltásvezérlő központot „Oltás tiltva„ módba 
kapcsolni?

Mit jelent a „Oltás tiltva” mód RP1r-2PLUS oltásvezérlő központ esetén?

Hogyan lehet az  RP1r-2PLUS oltásvezérlő központot programozás üzemmódba 
kapcsolni? 

Hogyan lehet az RP1r-2PLUS oltásvezérlő központ paramétereit beállítani 
(programozni)?

Milyen lezáró elem szükséges a bemeneti zónák lezárásához  RP1r-2PLUS 
oltásvezérlő központ esetén?
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19

20

Milyen lezáró elem szükséges a kimenetek lezárásához  RP1r-2PLUS oltásvezérlő 
központ esetén?

Milyen eszköz szükséges  RP1r-2PLUS oltásvezérlő központ esetén, ha az 
oltókimenet teljesítménye kisebb, mint ami az oltás indításához szükséges?
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