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Rádiós GW (gateway) modul
a Notifier központokhoz

JELLEMZŐK

BEVEZETÉS

Az M200G-RF GW (gateway) modul a Notifier 
intelligens  központjainak  címzőhurkaira 
csatlakoztatható  eszköz,  mely  kapcsolatot 
teremt  a  vezetékes  tűzjelző  rendszer  és  a 
GW-hez  rendelt  rádiós  tűzjelző  eszközök 
között.  A  GW  modul  tárolja  a  hozzárendelt, 
legfeljebb 32 rádiós eszköz adatait,  a benne 
elhelyezett  adó/vevő  egység  segítségével 
közvetíti  a  rádiós  eszközök  jelzéseit  a 
vezetékes  tűzjelző  rendszer  központja  felé. 
Egy címzőhurokra legfeljebb 8 db M200G-RF 
GW  modul  helyezhető.  A  GW  a  B501AP 
aljzatba helyezhető.

Az eszköz teljesíti  az EN54-25,  EN54-17 és 
EN54-18  szabványok  előírásait,  és  megfelel 
az  EN 300220  és  EN 301489  szabványok 
R&TTE  irányelvben  megfogalmazott 
követelményeinek.

A rádiós eszközök nem csak a GW-jel, hanem 
egymással is képesek kommunikálni, így az eszközök átjátszóként (transceiver), más szóval ismétlő egységként is 
működnek,  jelentősen  megnövelve  ezzel  az RF hálózat  megbízhatóságát.  Így a  háló  rendszerű  rádiós  rész,  a 
korábbi rendszerek sugaras kialakításával szemben, a vezetékes rendszerekkel azonos minőségű kommunikációs 
megbízhatóságot és a megszokottnál nagyobb hatótávolságot 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 

M200G-RF rádiós GW modul Műszaki leírás 1. oldal
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✔ Kapcsolatot teremt intelligens Notifier tűzjelző 
rendszer és a rádiós eszközök között
• max. 32 rádiós eszköz / GW
• a rádiós eszközöket vezetékes címre konvertálja

✔ A GW tárolja a hozzárendelt rádiós eszközök 
paramétereit

✔ Beépített adó-vevő egység a GW-ben és minden 
rádiós eszközben
• több elérési út
• nagyobb megbízhatóság
• minden eszköz ismétlő egységként (átjátszó: 

transceiver) is működik
• nagyobb hatótávolság (400 és 500 m)

✔ Nagyobb távolság, vagy takart területek esetén 
ún. ismétlő egységek (M200F-RF) használhatók

✔ Megbízható kommunikáció háló-szerkezetű 
(mesh) RF rádiós hálózaton 
• 18 csatorna a 865-870 MHz-es tartományban

✔ Beépített kétoldali izolátor

✔ Egyszerű tervezés, konfigurálás és diagnosztika 
az AgileIQ program segítségével

✔ Aktuális állapot kijelzése 2 db LED-en

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

✔ Teljesíti az EB54-17, EN54-18 és EN54-25 
szabványok követelményeit 

✔ 3 év gyártói 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

A RÁDIÓS GATEWAY FELSZERELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE

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

A 2. ábra a B501AP rádiós aljzat felszerelését mutatja.

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

Az 1. ábra az érzékelő a B501AP aljzat helyes bekötését ábrázolja.

ILLETÉKTELEN LESZERELÉS ELLENI VÉDELEM

A  B501AP  aljzatban  levő  műanyag  kar  végének  letörésével 
megakadályozható a GW modul illetéktelen kivétele (l. 3. ábra). 

Aktivált  leszerelés  elleni  védelem  esetén  a  modul  csak  egy  keskeny, 
lapos csavarhúzó, vagy egy hasonló szerszám segítségével távolítható el 
az aljzatából (l. 3. ábra). A csavarhúzót az aljzat oldalán levő résbe dugva, 
kicsavarható a GW az óramutató járásával ellentétesen forgatva.

FIGYELMEZTETÉS A GATEWAY ELTÁVOLÍTÁSÁRA

A GW  eltávolításakor  a tűzjelző központ  egy hibaüzenetet  kap, hogy a 
GW-hez tartozó teljes RF hálózat működésképtelen. 

(A GW kiesése idejére a rádiós rendszer ún. tartalék-csomópontja veszi át 
a rádiós rendszer szinkronizálását néhány percen belül.)

AZ ESZKÖZ CÍMÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A  GW  modul  alján  találhatók  a  modul 
címbeállító  forgókapcsolói,  melyek  egy kis  méretű lapos  csavarhúzóval  állíthatók  be a 
kívánt címre (l. 4. ábra). Az eszköz 1 db (vezérlő) modul címet foglal el a címzőhurkon 01 
és 99 között. 
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.

2. oldal Műszaki leírás M200G-RF rádiós GW modul

Méret:  - magasság
              - átmérő
              - tömeg

42 mm (B501AP aljzattal)
102 mm
90 g (B501AP aljzattal)

Működési hőmérséklet -10 - +40 ˚C

Megengedett rel. páratart. 10 - 93% (nem kondenzálódó)

Szín / Anyag Fehér, elefántcsont / PC / ABS

Frekvencia tartomány 865-870 MHz (18 csatorna)

RF kimenő teljesítmény 14 dBm (max.)

Hatásterület 400 m (szabad térben)

Vezeték méret 0,75-2,5 mm2 max.

RF kommunikáció max. 32 db rádiós eszközzel

Gateway / 
     címzőhurok - helyszín

8 db max.

Működési feszültség 15 - 29 V= (hurokáram≤ 900 mA) 

Max. rövidzárási áram 900 mA

Áramfelvétel 
- nincs kommunikáció
- kommunikáció 5 s-onként
az RF konfigurációtól 
függően

max. 510 µA @ 24V* 
max. 3,4 mA @ 24V
* legrosszabb eset: 32 eszköz csillag 
szerkezettel

Áramfelvétel 
(bekapcsolt LED-del)

Vörös LED: 4 mA, 
Sárga LED: 5,3 mA

Inicializálási (bekap.) idő 2 s tipikus

Izolátor kapcs. áram max. 0,9 A (V≤29V)

Izolálási áram (nyitott) 15 mA @ 24 V

Beiktatási ellenállás (zárt) 170 mOhm @ 15V=

2. ábra: A B501AP aljzat 
felszerelése 

CÍMTÁBLA

árnyékolás

1. ábra: Az M200G-RF GW modul 
bekötése
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CÍMZŐHUROK
ELMENŐ

CÍMZŐHUROK
VISSZATÉRŐ

3. ábra: Az illetéktelen leszerelés elleni 
védelem aktiválása / Leszerelés ellen védett 

modul kivétele az aljzatból

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

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

3a)

3b)

4. ábra: A GW modul 
címbeállítása
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A RÁDIÓS RENDSZER PROGRAMOZÁSA

Figyelem! A GW aljzatba helyezése előtt ellenőrizni kell a címzőhurkot (ellenállás, zárlat, szakadás, árnyékolás), valamint 
az aljzat helyes bekötését (polaritás, kötőpontok).

A GW modul és a hozzá tartozó rádiós eszközök összerendelése egy kezdeti üzembe helyezéssel történik. Ez a művelet  
egy  számítógépen  futó  AgileIQ  programmal  (M200SCT-RF)  és  az  M200WC-RF rádiós  interface  (RF/IF)  segítségével 
hajtható végre. 

GW konfigurálás: 
Az AgileIQ programmal  megtervezett  rádiós  alrendszer  adatai  (a  rádiós  rendszerhez tartozó  eszközök  típusa,  címe,  a 
közöttük levő kapcsolatok, a használt kommunikációs csatorna és tartalék-csatorna száma stb.) ily módon tölthetők le az 
M200G-RF GW modulba. 

Rádiós rendszer üzembe helyezés: 
A  GW  ezen  adatok  alapján  megpróbálja  azonosítani  a  hozzá  tartozó  eszközöket,  és  a  megfelelő  paramétereket  az 
eszközökbe beállítva létrehozza a háló-szerkezetű rádiós alrendszert. Amint a GW a hozzá tartozó rádiós hálózatban levő 
eszközöket  felkonfigurálta,  az  eszközök  hozzászinkronizálják  magukat  a  hálózatukhoz  tartozó  többi  eszközhöz.  Ettől 
kezdve a rádiós rendszer üzembe helyezettnek tekinthető. (További információk az M200RF-AgileIQ szerelési és üzembe 
helyezési kézikönyvben találhatók.)

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

Fontos: A rádiós eszközökbe az elemeket csak közvetlenül az üzembe helyezésük előtt helyezzük be!

Az M200G-RF GW modul 2 állapotjelző LED-del rendelkezik: 

 - LED1: a címzőhurok kommunikációs állapotát mutatja. LED1-et a központ parancsai és az izolátor állapota vezérli. A  
központtól érkező parancs általában magasabb prioritású. 

 - LED2: a rádiós (RF) kommunikáció állapotát mutatja.

M200G-RF rádiós GW modul Műszaki leírás 3. oldal

A rádiós rendszer, vagy a GW 
állapota

Izolátor  
állapota

Központ  
parancsa

LED állapota

Normál állapot

Normál

LED villogás LED zölden villog a központ lekérdezési 
parancsának ütemében

LED kikapcsolás LED sötét

Hiba LED villogás LED sárgán villog

LED kikapcsolás LED sárgán villog

Tűzjelzés (a GW-hez rendelt valamelyik 
eszköz  jelez,  és  a  jelzést  CBE-n 
keresztül a GW-hez rendeltük) LED bekapcsolás

LED vörösen világít

Tűzjelzés - és egyidejű hurokzárlat
Nyitva* (izolált)Hurok zárlat LED kikapcsolás LED sárgán világít

LED villogás
* Nyitva: az izolátor megszakított (izolált) állapotban van

Megjegyzés: a központtól érkező parancsnak általában prioritása van.

1. táblázat: LED1 - A címzőhurok állapot LED-je 
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AZ AGILE RÁDIÓS RENDSZER CSALÁD TAGJAI

2017.09. 
(D200-303-00; I56-3892-000 dokumentumok alapján) 

4. oldal Műszaki leírás M200G-RF rádiós GW modul

A GW (gateway) 
állapota

Az RF állapot LED Jelentés

Bekapcsolási 
inicializálás
(nem hiba)

Hosszú Zöld pulzus A GW még nincs üzembe helyezve(gyári 
alapérték)

3 Zöld felvillanás A GW már konfigurált állapotú

Hibás Másodpercenkénti Sárga villanás A GW rádiós része, vagy más belső áramköre 
meghibásodott.

Kiprogramozott
(Uncommissioned)

14 másodpercenként Piros/Kék dupla 
villanás
(vagy Kék villanás, ha épp kommunikál)

A hálózatra vonatkozó paraméterek még 
nincsenek a GW-re töltve, a GW táp alatt és 
programozásra vár.

Konfigurált
(Pre-commissioned)

14 másodpercenként Kék/Piros dupla 
villanás
(vagy Kék villanás, ha épp kommunikál)

A hálózatra vonatkozó paraméterek már a GW-re 
töltve, de a hálózat még nincs üzembe helyezve. 
A hálózat üzembe helyezését elindító parancsára 
vár az AgileIQ programtól (RF/IF).

Üzembe helyezés alatt
(Commissioning)

14 másodpercenként Kék/Zöld dupla 
villanás
(vagy Kék villanás, ha épp kommunikál)

A  hálózat  üzembe  helyezését  elindító  parancs 
megérkezése után, vagy tápra kapcsolás után (ha 
a  GW  már  korábban  üzembe  helyezte  a 
hálózatot),  a  GW  elkezdi  a  hálózat  üzembe 
helyezését  (letöltve  a  hálózati  paramétereket  a 
rádiós  eszközökbe,  majd  folytatva  a  hálózat 
szinkronizálásával). 

Szinkron
(Synch)

14 másodpercenként Kék/Sárga dupla 
villanás
(vagy Kék villanás, ha épp kommunikál)

A hálózatra vonatkozó paraméterek már a GW-be 
töltve. A GW éppen igyekszik újra szinkronizálni a 
"tétlen" (idle) állapotban levő rádiós eszközöket.

Normál 14 másodpercenként Kék felvillanás Üzemszerű  kommunikáció  a  létrehozott  rádiós 
hálózattal.

Hálózati hiba
(Network fault)

14 másodpercenként Sárga/Kék dupla 
villanás 

A  GW  valamilyen  hibát  észlelt  a  rádiós 
hálózatban,  pl.  valamelyik  rádiós  csomópont 
(eszköz) hiányzik, nem elérhető.

Felépülési állapot
(Recovery)

14 másodpercenként Kék/Kék dupla 
villanás 

A  hálózat  üzemszerűen  működik,  de  egy,  vagy 
több  kapcsolat  hiányzik.  A  GW  éppen 
megpróbálja újra konfigurálni a hálózatot.

2. táblázat: LED2 - a rádiós (RF) kommunikáció állapot LED-je

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 GW (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-interface (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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