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Ismétlő egység
rádiós rendszerhez

JELLEMZŐK

BEVEZETÉS

Az M200F-RF ismétlő egység a Notifier intelligens tűzjelző rendszereihez kapcsolódó, M200G-RF típusú gateway 
(GW) egységeken keresztül illesztett rádiós alrendszerek hatótávolságát képes megnövelni.  Az elemmel működő 
ismétlő egység jól alkalmazható a rádiós alrendszer 
hatótávolságának kiterjesztéséhez, illetve amikor a 
rádióhullámok terjedését valami akadályozza. 

Az  M200F-RF  ismétlő  egység,  a  többi  rádiós 
eszközhöz  hasonlóan,  egy  rádiós  adó-vevő 
egységet tartalmaz, mely így a hozzá tartozó GW-
jel,  valamint  a  rádiós  hálózatához  tartozó  többi 
eszközzel  kétirányú  adattovábbításra  képes 
(átjátszó:  transceiver).  Az  ismétlő  egység  a 
B501RF rádiós aljzatba helyezhető. 

A  rádiós  alrendszerek  az  AgileIQ  programmal, 
valamint  a  számítógép  USB  portjára  csatlakozó 
RF/IF  rádiós  interfész  segítségével  helyezhetők 
üzembe,  melyekkel  a  rádiós  hálózat  paraméterei 
letölthetők  a  címzőhurokra  kapcsolódó  GW 
modulba.

Az eszköz teljesíti az EN54-25, valamint az EN54-
18  szabványok  előírásait,  és  megfelel  az 
EN 300220 és EN 301489 szabványok R&TTE irányelvben megfogalmazott követelményeinek.

Az egyes,  címzőhurokról  táplált  GW-k max. 32 rádiós eszközzel  képesek  kommunikálni,  míg egy címzőhurokra 
összesen 8 db GW helyezhető el.

A  háló  rendszerű  rádiós  rész  a  sugaras  kialakítással  szemben  a  vezetékes  rendszerekkel  azonos  minőségű 
kommunikációs megbízhatóságot és a megszokottnál nagyobb hatásterületet eredményez (500 m nyílt terepen). 

A rádiós rendszerhez tartozó AgileIQ program a rádiós rendszer megtervezését, helyszíni felmérését, konfigurálását 
és későbbi diagnosztizálását rendkívül egyszerűvé és gyorssá teszi. 

Rádiós rendszerek alkalmazási területei

• Műemlékek, nehezen kábelezhető helyszínek

• Felújítások, korábbi rendszerek kiváltása

• Ideiglenes jellegű tűzjelző rendszerek, rövid átadási határidejű rendszerek 

M200F-RF rádiós ismétlő egység Műszaki leírás 1. oldal
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✔ Speciális háló-szerkezetű (mesh) kommunikáció:
• nagyobb megbízhatóság
• nagyobb hatótávolság (500 m)
• 18 csatorna a 865-870 MHz-es tartományban

✔ Adó-vevő az ismétlő egységben és minden rádiós 
eszközben
• több elérési út
• minden eszköz egyben ismétlő egységként 

(átjátszó: transceiver) is működik
• az RF szempontból takart területek kivédése

✔ A vezetékes tűzjelző rendszerben 1 vezérlő modul 
címet foglal el

✔ A vezetékes és rádiós rendszer között a gateway 
(GW: M200G-RF) teremt kapcsolatot

✔ Az ismétlő egység (M200F-RF) a vezetékes 
tűzjelző rendszerben 1 modulcímet foglal el

✔ Egyszerű tervezés, konfigurálás és diagnosztika 
az AgileIQ program segítségével

✔ Gyors helyszíni felmérés, konfigurálás egy rádiós 
USB interface (RF/IF) segítségével

✔ Teljesíti az EN54-25 és EN54-18 szabványok 
követelményeit 

✔ 3 év garancia

Vezetékes tűzjelző 
rendszer

Rádiós tűzjelző 
rendszer (háló)

Gateway

Max. 32 rádiós 
eszköz (1 zóna)

Max. 6 rádiós 
alrendszer (zóna)
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MŰSZAKI ADATOK

AZ ÉRZÉKELŐK FELSZERELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE

Az  eszközt  és  a  rádiós  tűzjelző  rendszert  a  helyi  előírásoknak 
megfelelően (OTSZ) kell felszerelni és telepíteni.

Az 1. ábra a B501RF rádiós aljzat felszerelését mutatja.

Figyelem: Az egyes rádiós eszközök között legalább 1 m 
távolságot kell tartani!

A 2. ábra az érzékelő helyes aljzatba helyezését ábrázolja.

ILLETÉKTELEN LESZERELÉS ELLENI VÉDELEM

Az aljzatban levő műanyag kar végének letörésével megakadályozható 
az ismétlő egység illetéktelen leszerelése (l. 3. ábra). 

Aktivált leszerelés elleni védelem esetén az érzékelő csak egy keskeny, 
lapos csavarhúzó, vagy egy hasonló szerszám segítségével távolítható 
el  az  aljzatából.  A  csavarhúzót  az  aljzat  oldalán  levő  résbe  dugva, 
lecsavarható az érzékelő az óramutató járásával ellentétesen forgatva.

FIGYELMEZTETÉS AZ ÉRZÉKELŐ ALJZATBÓL TÖRTÉNŐ 
KIVÉTELÉRE

Az ismétlő egység eltávolításakor a tűzjelző központ egy hibaüzenetet 
kap  az  egységhez  tartozó  GW-től,  hogy  az  ismétlő  egységet 
eltávolították.

AZ ESZKÖZ CÍMÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A 4. ábra az elemek helyes behelyezését, míg az 5. ábra a címbeállító forgókapcsolók beállítását mutatja.

Fontos: Az elemeket csak közvetlenül az üzembe helyezés előtt tegyük be az eszközbe, és mindig ügyeljünk a  
helyes polaritásra!

Figyelmeztetés: A tartósan -20 oC alatt üzemelő elemek élettartama jelentősen, kb. 30%-kal csökken. Mindig vegyük  
figyelembe az elem gyártójának óvintézkedéseit, és a kimerült elemek ártalmatlanítására vonatkozó helyi  

utasításokat! 

Fontos: Elemcserénél mind a 4 db elemet egyszerre kell cserélni!

2. oldal Műszaki leírás M200F-RF rádiós ismétlő egység

Méret:  - magasság
              - átmérő
              - tömeg

51 mm (B501RF aljzattal)
104 mm
48 - 115 - 66 g 
 (aljzat + ismétlő + elemek)

Működési 
hőmérséklet

-30 - +60 ˚C*

Megengedett relatív 
páratartalom

10 - 93% (nem kondenzálódó)

Szín / Anyag Fehér, elefántcsont / PC / ABS

Elemek
             élettartam

4 x Duracell Ultra 123
4 év / 25 oC-on

Működési feszültség max. 3,3 V= 

Nyugalmi áramfelvétel 120 µA / 3 V-on (nyugalmi 
helyzet)

Riasztási áramfelvétel max. 4 mA (LED vörösen világít

Újra-szinkronozási idő max. 35 s (az eszköz tápra 
kapcsolásától a normál RF 
kommunikációig eltelt idő)

Frekvencia 865 - 870 MHz

RF kimenő teljesítmény max. 14 dBm

Hatásterület 500 m (szabad térben)

1. ábra: A B501RF aljzat 
felszerelése

2. ábra: Az ismétlő egység aljzatba helyezése

3. ábra: Az illetéktelen leszerelés elleni védelem 
aktiválása - A leszerelés ellen védett eszköz 

kivétele az aljzatból

KITÜREMKEDÉS
AZ ALJZATON

ISMÉTLŐ EGYSÉG

AZ ALJZAT KITÜREMKEDÉSÉT ÉS 
A LED-ET HOZZUK VONALBA, 
MAJD TEKERJÜK JOBBRA AZ 
ISMÉTLŐ EGYSÉGET

MŰANYAG KAR
AZ ALJZAT KÖZEPE FELÉ 
FESZÍTVE TÖRJÜK LE A FÜLET 
A SZAGGATOTT VONALNÁL

A LESZERELÉS ELLEN VÉDETT ISMÉTLŐ EGYSÉG 
KISZEDÉSÉHEZ EGY KESKENY CSAVARHÚZÓVAL 
NYOMJUK BEFELÉ A MŰANYAG FÜLET

3a)

3b)
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Az eszköz alján található forgókapcsolók egy kis méretű lapos csavarhúzóval állíthatók be a kívánt címre (l.  5. ábra). Az 
M200F-RF ismétlő egység 1 db (vezérlő) modul címet foglal el a címzőhurkon 01 és 99 közötti címtartományban. 

Megjegyzés: Újabb kommunikációs protokollt (AP: Advanced Protokoll) használó központok megengedik a címhasználatot  
1 és 159 között. Mindig ellenőrizzük a megengedett címtartományt az alkalmazott központ leírásából.

AZ ISMÉTLŐ EGYSÉG PROGRAMOZÁSA

A  rádiós  ismétlő  egység  csak  a  hozzá  tartozó  GW  segítségével  konfigurálható.  Az  üzembe  helyezés  során  a 
tápfeszültséggel ellátott (rádiós eszközökbe elemek behelyezve, GW a működő címzőhurkon) RF hálózat eszközeit a GW 
ismeri fel és konfigurálja, programozza. Amint a GW a hozzá tartozó rádiós hálózatban levő eszközöket felkonfigurálta, az 
eszközök hozzászinkronizálják magukat a hálózatukhoz tartozó többi eszközhöz. (További információk az M200RF-AgileIQ 
szerelési és üzembe helyezési kézikönyvben találhatók.)

Fontos: Egyszerre mindig csak egy GW-hez tartozó RF hálózat üzembe helyezését végezzük el egy adott területen!

Az ismétlő egység aktuális állapotát 2 db LED mutatja az 1. táblázat szerint.

M200F-RF rádiós ismétlő egység Műszaki leírás 3. oldal

 5. ábra: Az elemek és a forgókapcsolók helyzete

CÍMBEÁLLÍTÓ FORGÓKAPCSOLÓK

4 x Duracell 
Ultra 123

ÜGYELJEN A HELYES  
POLARITÁSRA!

4. ábra: Az elemek cseréje és a forgókapcsolók 
beállítása

6a 6b

6c 6d

Az érzékelő állapota A LED állapota Jelentés

Bekapcsolási inicializálás 
(nem hiba)

Hosszú Zöld (3 s) felvillanás Az eszköz még nincs üzembe helyezve (gyári alapérték)

3 Zöld felvillanás Az eszköz már üzembe van helyezve

Hiba
(Internal fault)

Másodpercenkénti Sárga villogás Az  eszköz  rádiós  része,  vagy  más  belső  áramköre 
meghibásodott.

Kiprogramozott
(Un-commissioned)

14 másodpercenként Piros/Zöld dupla villanás 
(vagy csak egy Zöld villanás, ha épp 
kommunikál)

A  hálózatra  vonatkozó paramétereket  a  GW  még nem 
töltötte  le  az  eszközre,  az  eszköz  programozásra, 
konfigurálásra vár a GW-től.

Szinkron
(Synch)

14 másodpercenként Zöld/Sárga dupla villanás 
(vagy csak egy Zöld villanás, ha épp 
kommunikál)

Az eszközre és a hálózatra vonatkozó paramétereket a 
GW  már  letöltötte  az  eszközre.  Az  eszköz  próbál  a 
hálózathoz szinkronizálódni és kapcsolódni.

Normál A tűzjelző központ vezérli. 
Beállítható: folyamatos Piros, villogó Zöld, vagy 
kikapcsolt (sötét) állapotúra 

Üzemszerű kommunikáció a létrehozott rádiós hálózattal. 
A LED-et központ vezérli.

Tétlen (Idle: alacsony 
áramfelvételű üzem)

14 másodpercenként Sárga/Zöld dupla villanás Az üzembe helyezett rádiós hálózat készenléti üzemben 
van (a GW ki van kapcsolva).

1. táblázat: Az ismétlő egység LED-jein kijelzett állapot információk©
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AZ AGILE RÁDIÓS RENDSZER CSALÁD TAGJAI

2017.09. (D200-304-00; I56-3893-000 dokumentumok alapján) 

4. oldal Műszaki leírás M200F-RF rádiós ismétlő egység

22051E-RF Rádiós optikai füstérzékelő
22051TLE-RF Rádiós kombinált optikai füst-, hő- és infra 

lángérzékelő
52051RE_RF Rádiós hősebesség és fix 58 oC-os hőérzékelő 

(A1R)
52051E-RF Rádiós fix 58 oC-os hőérzékelő (A1S)
B501RF Aljzat a rádiós érzékelőkhöz
R5A-R-00F Rádiós (kültéri) kézi jelzésadó (piros)
M200G-RF Rádiós gateway modul (a címzőhurokra 

helyezendő) 32 db rádiós eszköz kezelésére
M200F-RF Rádiós ismétlő (repeater) egység
M200I-RF Rádiós másodkijelző

M200WC-RF Számítógépbe dugható USB-kulcs (RF/IF) a 
rádiós tűzjelző rendszer illesztéséhez

AgileIQ Számítógépes program a rádiós tűzjelző 
rendszerek helyszíni felméréséhez, üzembe 
helyezéséhez, konfigurálásához és 
diagnosztizálásához

BAG RF HWKIT Rádiós ellenőrző/telepítő készlet
POLE HWKIT Szénszál erősítésű kihúzható rúd
CUP HWKIT Érzékelő leszerelő fej
SOLOADAPT 
HWKIT

Az érzékelő leszerelő fej adaptere a Solo rúdhoz

1116 BUDAPEST Tel.:  (36)-1-205-2385
Hauszmann Alajos u. 9-11.           (36)-1-205-2386
HUNGARY Fax.:  (36)-1-205-2387
Web: www.promatt.hu E-mail: info@promatt.hu
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