
M200IM200I-RF-RF
  

Rádiós másodkijelző

JELLEMZŐK

BEVEZETÉS

Az M200I-RF elemekről  működő másodkijelző,  mely a Notifier  intelligens tűzjelző központjaihoz csatlakozó Agile 
(M200-RF)  rádiós  rendszereinek  érzékelőihez  rendelhető.  A  széles  látószögű,  többszínű  LED-del  rendelkező 
másodkijelző  az  AgileIQ  programmal  rendelhető  a  távjelzendő  rádiós  eszközhöz.  (A  másodkijelzőben  levő 
forgókapcsolók nem a tűzjelző rendszeren belüli címbeállításra, hanem csak a rádiós rendszeren belüli azonosításra 
szolgálnak!)

Az Agile rádiós rendszerek eszközei az M200G-RF típusú rádiós gateway-en (GW) keresztül képesek kommunikálni  
a  Notifier  intelligens  tűzjelző  központjaival.  Minden eszköz egy rádiós  átjátszó  egységet  (transceiver)  tartalmaz, 
melyek  így  a  hozzájuk  tartozó  GW-jel,  valamint  a  rádiós  hálózatához  tartozó  többi  eszközzel  kétirányú 
kommunikációra képesek.

Az eszköz teljesíti az EN 300220 és EN 301489 szabványok követelményeit a RED irányelvnek megfelelően.

MŰSZAKI ADATOK

A MÁSODKIJELZŐK FELSZERELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE

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

Az  1.  ábra  az  M200I-RF  rádiós  másodkijelző  szerelő  lemezét  mutatja.  A  szereléshez  használjunk  a  falfelületnek  megfelelő 
hosszúságú M3 csavarokat. Bár az eszköz szimmetrikusnak tűnik, a felső bura csak egy irányban pattintható a szerelő lemezre.

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

A 2. ábra a másodkijelzőbe helyezendő elemeket és a forgókapcsolókat mutatja. A forgókapcsolók az elemek behelyezése előtt  
csavarhúzóval  állíthatók  be  a  tervezés  során  megállapított  értékekre,  mely  alapján  a  másodkijelző  a  rádiós  rendszeren  belül  
azonosítható.

M200I-RF rádiós másodkijelző Műszaki leírás 1. oldal
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Működési feszültség max. 3,3 V= 

Nyugalmi áramfelvétel 30 µA / 3 V (normál állapot, LED=KI)

Riasztási áramfelvétel max. 9 mA (LED pirosan világít)

Frekvencia 865 - 870 MHz

RF kimenő teljesítmény max. 14 dBm

Hatásterület 200 m (szabad térben)

IP védettség IP30

Méret:   - magasság
              - hossz - szél.
              - tömeg

36,5 mm 
94 - 51 mm
56 + 33 g (másodkijelző + elemek)

Működési hőmérséklet -10 - +60 ˚C

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

Elemek
             élettartam

2 x Duracell Ultra 123
5 év / 25 oC-on

✔ Rejtetten, vagy elzárt helyiségbe szerelt Agile 
rádiós eszközök állapotának megjelenítésére

✔ Megbízható kommunikáció háló-szerkezetű 
(mesh) RF rádiós hálózaton
- Hatásterület: 200 m (szabad térben)
- 18 csatorna a 865-870 MHz-es tartományban
- Beépített adó-vevő  

✔ Nem foglal külön címhelyet (a forgókapcsolók a 
rádiós hálózaton belüli azonosításra szolgálnak)

✔ Az AgileIQ programmal kell összerendelni a 
hozzá tartozó érzékelővel
- 1 rádiós érzékelő → 4 másodkijelző
- 1 másodkijelző → 2 rádiós érzékelő

✔ Az üzembe helyezéskor a GW konfigurálja

✔ Állapotjelzés több színű LED-en

✔ Elemről működő eszköz, 5 év elem élettartammal

✔ 3 év garancia
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Az  elemeket  a  rádiós  rendszer  üzembe 
helyezésekor  kell  a  megfelelő  polaritással 
elhelyezni.  Mindig  vegyük  figyelembe  az  elem 
gyártójának óvintézkedéseit, és a kimerült elemek 
ártalmatlanítására vonatkozó helyi utasításokat!

A szerelő lemez felcsavarozása után állítsuk be a 
forgókapcsolókat, helyezzük be az elemeket, végül 
a burát - megfelelő irányban tartva - pattintsuk fel a 
lemezre. 

A másodkijelző burájának levételéhez nyomjuk be 
a bura rögzítő füleit hüvelyk- és mutató ujjal, majd 
emeljük le a szerelő lemezről.

A MÁSODKIJELZŐ PROGRAMOZÁSA

A rádiós másodkijelző csak a hozzá tartozó GW segítségével konfigurálható. Az üzembe helyezés során a tápfeszültséggel ellátott (rádiós  
eszközökbe elemek behelyezve, a 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 érzékelő aktuális állapotát LED-je mutatja az 1. táblázat szerint.

KARBANTARTÁS

A karbantartás megkezdése előtt értesítsük a felettes hatóságot. Elemcserekor mindkét elemet cserélni kell!

A másodkijelző állapotának ellenőrzése: Vegyük ki mindkét elemet!  Tegyük vissza az egyik elemet az 1. elempozícióba (l.  2. ábra), és 
figyeljük meg a LED felvillanását:

 - Egy hosszú zöld felvillanás: a másodkijelző kiprogramozott állapotú

 - Három rövid zöld felvillanás: a másodkijelző üzembe helyezett állapotú.
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2. oldal Műszaki leírás M200I-RF rádiós másodkijelző

1. ábra: A szerelőlap méretei 2. ábra: Az elemek és a forgókapcsolók 
pozíciója

ELEMTARTÓ

ÜGYELJEN A 
POLARITÁSRA!

NEM CMBEÁLLTÓ 
FORGÓKAPCSOLÓK

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
(Fault)

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

Kiprogramozott
(Uncommissioned)

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  éppen 
megpróbál  a  hálózathoz  szinkronizálódni  és 
kapcsolódni. 

Normál A tűzjelző központ vezérli. 
Beállítható: folyamatos Piros, villogó Piros, 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: A másodkijelző LED-jein kijelzett állapot információk
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