
M200M200WCWC-RF-RF
  

Rádiós USB-interface (RF/IF)
a Notifier központokhoz

JELLEMZŐK

BEVEZETÉS

Az M200WC-RF rádiós interface (RF/IF) lehetővé teszi egy számítógép és a System Sensor 200-as sorozatú rádiós 
eszközök közötti kommunikációt. Az RF/IF tápellátását a számítógép biztosítja.

Az eszköz megfelel az E.T.S.I. EN 300220 szabvány R&TTE irányelvben megfogalmazott követelményeinek.

A  Notifier  intelligens  tűzjelző  rendszereihez  a 
címzőhurokra  kapcsolódó  GW  modulokon 
keresztül  rádiós  alrendszerek  illeszthetők  a 
System  Sensor  200-as  sorozatú  rádiós 
eszközeiből.

Az RF/IF ezen alrendszerek üzembe helyezését, 
helyszíni  felmérését  teszi  lehetővé  a  hozzá 
kapcsolódó  számítógép  és  az  AgileIQ  program 
segítségével.

A rádiós alrendszerek az M200G-RF típusú GW 
modulon  keresztül  csatlakoznak  a  Notifier 
intelligens  központjainak  címzőhurkaira.  A  GW 
modul  kommunikál  a  hozzárendelt  rádiós 
eszközökkel, és közvetíti azok jelzéseit a tűzjelző 
központ felé.

Egy GW  modul  legfeljebb  32 db  rádiós  eszközt 
felügyelhet, és egy címzőhurokra legfeljebb 8 db 
M200G-RF GW modul helyezhető.

A rádiós eszközök nem csak a GW-jel, hanem egymással is képesek kommunikálni, így az eszközök ún. ismétlő 
egységként is működ(het)nek, jelentősen megnövelve 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 

M200WC-RF rádiós interface Műszaki leírás 1. oldal
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✔ Kapcsolatot teremt egy számítógép és a System 
Sensor 200-as sorozatú rádiós eszközei között

✔ Alkalmazás

• a rádiós alrendszerek üzembe helyezése

• az AgileIQ programmal megtervezett hálózat 
konfigurációk letöltése a GW.be (gateway) és a 
rádiós eszközökbe

• a rádiós alrendszerek helyszíni felmérése

• korábban üzembe helyezett rendszerek működési 
megbízhatóságának ellenőrzése

✔ Tápellátása a számítógépről

✔ USB-2 típusú interface

✔ Aktuális állapot kijelzése háromszínű LED-en

✔ Hatótávolság: 130 m (nyílt térben)

✔ Előny:  gyors és egyszerű

• helyszíni felmérés,

• rendszer konfigurálás

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 USB-KULCS (RF/IF) HASZNÁLATA

AZ RF/IF TELEPÍTÉSE

Az  M200WC-RF  típusú  RF/IF  a  Notifier  intelligens  tűzjelző  központjaihoz 
csatlakoztatható rádiós alrendszerek üzembe helyezésére használható. 

A  számítógépbe  dugható  inerface  helyzete  állítható,  így  növelhető  a 
rádiófrekvenciás csatolás az RF/IF és a rádiós rendszer eszközei között. 

Ne  dugjuk  be  az  RD/IF-et  a  számítógépbe,  míg  a  megfelelő  meghajtó 
program nincs a számítógépre telepítve. 

A  Windows7,  Windows  XP  és  Vista  operációs  rendszerek  esetén  a 
"Rendszergazda" jogosultsági szintet kell alkalmazni.

Először  dugjuk  be  a gépbe az Interfész programot  (DIS:  Device  Interface 
Software)  tartalmazó  USB  memóriát.  Az  automatikusan  elinduló  telepítő 
varázsló kiírja a képernyőre a követendő lépéseket.

Ezután,  mikor  a  program  kéri,  dugjuk  be  egy  szabad  USB  portba  az 
M200WC-RF típusú RF/IF-et.

Ügyeljünk arra, hogy az új hardver elem (a rádiós interface) felismerése az 
operációs rendszer számára egy kis időbe telik, ezért mindig várjunk néhány 
másodpercet a következő művelet elindítása előtt.

ÁLLAPOTJELZÉSEK

Az  RF/IF-en  egy  háromszínű  LED 
mutatja  az  eszköz  aktuális  állapotát 
az 1. táblázat szerint.

PROGRAMOZÁS

A  számítógépen  futó  AgileIQ 
(M200SCT-RF) program segítségével 
kapcsolódhatunk a vezetékes Notifier 
tűzjelző  rendszer  valamelyik  rádiós 
alrendszeréhez.  Az  egyes 
alrendszerek  üzembe  helyezése, 
működési  paramétereik  letöltése,  valamint  a  hozzájuk  tartozó  rádiós  eszközök  és  az  RF  hálózat  állapotellenőrzése 
részletesen az M200RF-AgileIQ szerelési és üzembe helyezési kézikönyvben található.

Fontos: Egyidejűleg mindig csak egy rádiós alrendszer üzembe helyezését vagy helyszíni felmérését végezzük!

2017.09. (az I56-4157-000 dokumentum alapján) 

2. oldal Műszaki leírás M200WC-RF rádiós interface

Méret:   - hosszúság
              - szélesség
              - vastagság

76 mm
31 mm
13 mm

Működési hőmérséklet 0 - +50 ˚C*

Megengedett relatív 
páratartalom

10 - 93% (nem kondenzálódó)

Hatótávolság 130 m (szabad térben)

Működési feszültség 4,3 - 5,5 V= 

Áramfelvétel 33 mA @ 5 V tipikusan

USB szabvány USB 2.0 (teljes sebességű)

USB csatlakozó Type A

Frekvencia tartomány 865-870 MHz (18 csatorna)

Kimenő RF teljesítmény 13 dBm @ 5 V=

Állapot LED Jelentés

Bekapcsolási Zöld pulzus Az eszköz rendben és csatlakoztatva van

Inicializálás Sárga folyamatos Az eszköz rendben, de a PC nem ismerte fel

Hibás Sárga villogás Az RF/IF belső hibája

Soros (USB) 
kommunikáció

Zöld villogás Az RF/IF adatokat vesz a számítógép 
programjától

Rádiós (RF) 
kommunikáció

Kék villogás Az RF/IF adatokat vesz egy rádiós eszköztől

1. táblázat: Az M200WC-RF típusú RF/IF állapot LED-je

(REJTETT)

USB csatlakozó

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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