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JELLEMZŐK

BEVEZETÉS

Az  M211E-RF  típusú  elemekről  működő,  rádiós
modulok az M200G-RF típusú  rádiós  gateway-en
(GW)  keresztül  képesek  kommunikálni  a  Notifier
intelligens  tűzjelző  központjaival.  Az  SMB  500
szerelő dobozban elhelyezett eszköz egy felügyelt
bemeneti  és  egy  felügyelt,  vagy  nem-felügyelt
kimeneti  modult  tartalmaz  egymást  követő
címeken.  A  címkiválasztás  forgókapcsolókkal
történik.  A  kimeneti  modul  típusa  az  AgileIQ
programmal állítható be. Az eszközök rádiós adó-
vevő egységet (átjátszó: transceiver) tartalmaznak,
melyek  így  a  hozzá  tartozó  GW-jel,  valamint  a
rádiós hálózathoz tartozó többi eszközzel kétirányú
kommunikációra  képesek.  A tűzjelző  központ  -  a
GW jóvoltából  - a rádiós eszközöket a vezetékes
eszközökkel azonos módon látja és kezeli.

A Notifier intelligens központok a bemeneti modult
MON3,  míg  a  kimeneti  modult  FORC
típusazonosítóval ismerik fel. 

A modulok teljesítik az EN54-18, valamint az EN54-25 szabványok előírásait,  és megfelelnek a rádiós eszközök
forgalmazására vonatkozó 2014/53/EU sz. (RED) irányelv követelményeinek. 

Az egyes,  címzőhurokról  táplált  GW-k max.  32 rádiós  eszközzel  képesek  kommunikálni,  míg egy címzőhurokra
legfeljebb 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 hatótávolságot eredményez.

A  rádiós  rendszerhez  tartozó  AgileIQ  program  a  rádiós  rendszer  helyszíni
felmérését,  megtervezését,  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

M211E-RF rádiós modulok Műszaki leírás 1. oldal
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✔ Szokásos címbeállítás: 1 - 98 (!) között

✔ A vezetékes tűzjelző rendszerben a rádiós 
bemeneti (cím) és kimeneti (cím+1) modul 1-1 
(modul) címhelyet foglal el

✔ Egyszerű tervezés, konfigurálás és diagnosztika 
az AgileIQ program segítségével

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

✔ Teljesíti az EN54-25 és EN54-3 szabványok 
követelményeit

✔ 3 év garancia

Vezetékes tűzjelző 
rendszer

Rádiós tűzjelző 
rendszer (háló)

Gateway

Max. 32 rádiós eszköz / zóna (GW)Max. 8 rádiós alrendszer (zóna) 
/ helyszín

✔ Elemekről működő (4 x CR123) rádiós bemeneti-- 
kimeneti modul SMB500 dobozban

✔ Bemeneti modul: felügyelt (47 kOhm)
Kimeneti modul: polaritásfordításos felügyelt (47 
kOhm), vagy nem-felügyelt (relé) lehet

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

✔ Speciális háló-szerkezetű (mesh) kommunikáció:
• nagyobb megbízhatóság és hatótávolság
• 18 csatorna a 865-870 MHz-es tartományban
✔ Adó-vevő (transceiver) minden eszközben
• redundáns elérési út
• minden eszköz egyben ismétlő egységként 

(átjátszóként) is működik
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MŰSZAKI ADATOK

A MODUL FELSZERELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE

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

Az 1. ábra a modult tartalmazó SMB500 szerelő doboz méreteit és felszerelési lehetőségeit
mutatja.

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

Az  M211E-RF  egy  felügyelt  bemeneti  modult,  és  egy  felügyelt,  vagy  nem-felügyelt
működésű  kimeneti  modult  tartalmaz.  A bemeneti  modul  a  forgókapcsolókon  beállított
címen (cím), a kimeneti modul eggyel nagyobb címen (cím+1) található. A kimeneti modul
működési  módját  a  felszerelés,  üzembe  helyezés  előtt  az  AgileIQ  programmal  kell
kiválasztani  (l.  Az  M211E-RF  modul  konfigurálása  fejezet),  és  annak  megfelelően  kell
bekötni. A különböző bekötési módokat az 1. táblázat, valamint a 3. és 2. ábrák mutatják.

 Bemeneti modul: a beállított (cím)-en 47 kOhm-mal felügyelt. Riasztás a mellékelt 18 kOhm-os sönt ellenállással (MON3), vagy zárlattal
váltható ki (MON), a beállított típusazonosítónak megfelelően. 

Kimeneti modul: a beállított (cím+1)-en lehet:

• Felügyelt: 47 kOhm-os lezárással. A kimenet polaritásfordítással működik. A kimeneten polarizált vagy soros diódával polarizálttá tett
eszközt (terhelést) kell használni.

• Nem-felügyelt: címzett reléként működik. A kimenettel kontaktust lehet vezérelni, vagy a relével külső tápfeszültséget lehet kapcsolni.

M211E-RF rádiós modulok Műszaki leírás 2. oldal

Méret:  - magas-széles
             - mélység
             - tömeg

125  x 125 mm
58 mm
325 g (doboz + modul + elemek)

Működési hőmérséklet -20 - +60 ˚C

Megeng. rel. páratart. 5 - 95% (nem kondenzálódó)

Elemek

                     élettartam

4 x Duracell Ultra 123 vagy
4 x Panasonic Industrial 123
4 év / 25 oC-on

Bemenet:        - Lezárás
           - Felügyelő áram

47 kOhm
34 µA  tipikusan

Külső tápfeszültség
           - Táphiba jelzés

8 - 30 V=
< 7 V=

Működési feszültség 3,3 V= 

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

Vörös / Zöld LED áram 2 mA / 5,5 mA

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

Frekvencia 865 - 870 MHz (250 kHz-es csatorna szél.)

RF kimenő teljesítmény max. 14 dBm

Hatásterület 500 m (szabad térben)

Kimenet:       - Lezárás
          - Felügyelő áram
    - Relé terhelhetőség

47 kOhm
60 µA  tipikusan
2A / 30 V=

1. ábra: Az M211E-RF modult tartalmazó
SMB500 szerelő doboz méretei

3. ábra: Kimenet bekötése felügyelt módon

M211E-RF
Nem-felügyelt alkalmazás

Bemenet
Felügyelt: 47 kOhm lezáró

Kimenet: relé
NO: záró
C: közös
NC: bontó

- Bemenet: felügyelt
- Kimenet: nem felügyelt (relé)

NO
 C
NC

2. ábra: A kimenet bekötése nem-felügyelt módon (reléként)

M211E-RF
Felügyelt alkalmazás

Bemenet
Felügyelt: 47 kOhm lezáróKülső

terhelés
(polarizált!)

Felügyelt 
kimenet

Pl.
vezetékes
hangjelző

+   -

-      + 
 

Külső táp
(EN54-4)

+VA

-VA

A kimenet polaritása az aktivált 
(bekapcsolt) állapotot mutatja!

Kikapcsolt állapotban a kimenet 
polaritása ellentétes.

47 kOhm
lezáró ellenállás

- Bemenet: felügyelt (47 kOhm)
- Kimenet: felügyelt (47 kOhm)
   (polaritás fordításos)

Csatlakozó Funkció

Bemeneti modul (cím): 47 kOhm - felügyelt)

1 Bemenet +

2 Bemenet -

Kimeneti modul (cím+1)

Felügyelt kimenet (3. ábra)
(47 kOhm - polaritásfordításos)

Nem-felügyelt kimenet
(tápfeszültség kapcsolás)

Nem-felügyelt kimenet (2. ábra)
(relé)

3 8. csatlakozóra kötni Terhelés + Relé NO (záró érintkező)

4 Terhelés + 8. csatlakozóra kötni Relé C (közös érintkező)

5 7. csatlakozóra kötni nem használt Relé NC (bontó érintkező)

6 Terhelés -     (felügyelő csatlakozó) nem használt nem használt

7 Külső táp - Külső táp - & Terhelés - nem használt

8 Külső táp + Külső táp + nem használt

1. táblázat: Az M211E-RF modul bekötése 
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Megjegyzések a kimenet használatához:

• Kis impedanciás terhelés a felügyelt kimeneten: Ha a terhelés kis impedanciás (a 47 kOhm-os
lezáró ellenálláshoz képest),  akkor - a  4. ábra szerint - a terheléssel  sorba kötött  diódát kell
alkalmazni a felügyelet megvalósításához (egyébként a modul "rövidzár" hibát jelez). 

• Induktív terhelés: Induktív jellegű terhelés esetén a kimenet ki/bekapcsolásai során feszültség
túllövések jöhetnek létre, melyek beégetik a relé érintkezőit. 
Ennek megakadályozására túlfeszültség levezető diódát (pl. 1N6284CA) kell alkalmazni a terheléssel
párhuzamosan kötve (l. 5. ábra).
Ha  a  relével  csak  egyenfeszültséget  kapcsol  nem-felügyelt  módon,  akkor  egy,  a  terheléssel
párhuzamosan kapcsolt  egyszerű  dióda is  elegendő a túllövések megfogására,  melynek záróirányú
letörési feszültsége legalább a kapcsolt feszültség 10-szerese.

A 6. ábrán az elemek pozíciói, a 7. ábrán a modul címbeállító forgókapcsolói láthatók. 

Fontos: Az elemeket csak a modul, illetve a teljes rádiós rendszer üzembe helyezésekor tegye be az
eszközbe, ügyelve a polaritásra.

Figyelmeztetés: A tartósan -20 oC alatt üzemelő elemek élettartama jelentősen, kb. 30%-kal csökken. Mindig vegye figyelembe az

elem gyártójának óvintézkedéseit, és a kimerült elemek ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat!

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

A  modul  falra  szerelése:  Vegye  le  a  szerelő  doboz
(SMB500) fedelét 2 csavarjának eltávolításával. Vegye ki
a  rádiós  modult  a  szerelő  dobozából  (l.  lejjebb).
Csavarozza fel a szerelő dobozt a falra a rendelkezésre
álló felszerelő pozíciók valamelyikét használva. Helyezze
vissza  a  rádiós  modult  a  szerelő  dobozba  (l.  lejjebb).
Kösse  be a  vezetékeket  a  rádugható  csatlakozókba  a
tűzjelző  rendszer  terve  szerint,  majd  rögzítse  a  doboz
fedelét a 2 csavarral.

A modul  kivétele a szerelő dobozból:  Lazítsa meg a
modul 2 rögzítő csavarját, majd fordítsa kicsit jobbra, és
emelje  ki  a  dobozból.  A visszatétel  ugyanígy  történik,
ellenkező sorrendben. 

Figyelmeztetés az eszköz eltávolítására: Működő, már
üzembe  helyezett  rádiós  rendszer  esetén  a  modul
fedelének levétele  "szabotázs"  jellegű hibajelzést  okoz,
mely  a  tűzjelző  központban  "szakadás"  hibajelzésként

jelentkezik a bemeneti modul címén (cím), míg a rádiós rendszer AgileIQ programjával elvégzett Diagnosztika parancsával "szabotázs"
jelzés lesz mind a bemeneti, mind a kimeneti modul címén (cím és cím+1).

A modul címének beállítása

A modulon található forgókapcsolók egy kis méretű lapos csavarhúzóval állíthatók be a kívánt címre (l.  7. ábra). A rádiós modul 2 db
modulcímet foglal el a címzőhurkon. A bemeneti modul a forgókapcsolókon beállított címen (cím), míg a kimeneti modul eggyel magasabb
címen található (cím+1). Ebből következik, hogy a beállítható címtartomány csak 01 és 98 között lehet.
Megjegyzés: Újabb kommunikációs protokollt (AP: Advanced Protokoll) használó központok megengedik a címhasználatot 1 és 159 között.
Mindig ellenőrizze a megengedett címtartományt az alkalmazott központ leírásából.

Fontos: A rádiós modul rádiós rendszerbeli címét az elemek behelyezése előtt be kell állítani!

A modul LED-es állapotjelzései

A modul aktuális állapotát egy háromszínű LED mutatja a 2. táblázat szerint:

M211E-RF rádiós modulok Műszaki leírás 3. oldal

Terhelés
(kis impedanciás)

Terhelés

+
Terhelés

-

4. ábra: Kis impedanciás terhelés

ÜGYELJEN A 
POLARITÁSRA!

6. ábra: Az elemek pozíciói és
polaritása

CÍMBEÁLLÍTÓ FORGÓKAPCSOLÓK

TÍZES EGYES

7. ábra: A modul címbeállító
forgókapcsolói (cím=1 - 98)

Kontaktus

Túlfesz. 
levezető 

dióda
1N6284CA

T
e
r
h
e
l
é
s

5. ábra: A kimenet induktív
terhelés esetén

A modul 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 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, folyamatos Zöld, 
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).

2. táblázat: A modul LED-jein kijelzett állapot információk
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AZ M211E-RF MODUL KONFIGURÁLÁSA

Az M211E-RF modul kimeneti  modulja az AgileIQ programmal konfigurálható felügyelt  (polaritás fordításos),  vagy nem-felügyelt  (relé)
típusúra. Gyárilag a felügyelt kimenet üzem van beállítva. Ha ez nem felel meg az alkalmazásnak, akkor modult a rádiós rendszer üzembe
helyezése előtt a DIREKT ESZKÖZPARANCS fül Modul konfigurálás parancsával konfigurálni kell:

1. A modult vegye ki a dobozából.
2. Címét állítsa 00-ra.
3. Helyezzen egy elemet a 2. elempozícióba (l. 6. ábra).
4. Válassza ki a DIREKT ESZKÖZPARANCS fület.  A bal oldali  területen állítsa be az alap

Szinkron-szót  (11-22-33),  válassza  a  00.  csatornát,  a  00.  címet  és  eszköztípusként  a
modult.

5. A modult tegye a számítógép közelébe, de min. 1 m távolságra.
6. Kettőt kattintva a jobb oldali területen a megjelenő menüből válassza a Modul konfigurálás

parancsot, melynek hatására a 8. ábra szerinti ablak jelenik meg:
7. Az ablakból leolvasható a kimeneti modul jelenlegi beállítása. A megfelelő gombra kattintva

átkonfigurálható  a  modul  kimenete,  vagy  a Mégsem gombra kattintva  módosítás  nélkül
kiléphet a parancsból. 

Fontos: 
- A modul rendszerbeli címének beállítása előtt mindenképpen áramtalanítsa a modult (vegye ki az elemét).
- A modulok, hangjelzők konfigurálását csak egyesével lehet végrehajtani.
Megjegyzés: A kimenet konfigurálása után vegye ki az elemet a modulból, ha a rendszer üzembe helyezését csak később végzi!

A RÁDIÓS RENDSZER ÜZEMBE HELYEZÉSE

Az Agile rádiós rendszerhez tartozó eszközök csak a hozzájuk tartozó GW-n keresztül helyezhetők üzembe.

• A helyszínen szerelje fel a rádiós eszközök aljzatait a betervezett pozíciókban. 

• A GW-t címezze fel, és helyezze el a címzőhurkon egy B501AP aljzatban.

• A (gyári beállítású vagy kiprogramozott) rádiós eszközöket (érzékelő, modul, hangjelző) címezze fel a tűzjelző rendszer terve szerint,
majd tegye be az elemeiket, és tekerje őket aljzatukba.

• Az AgileIQ program Konfigurációk kezelése/Üzembe helyezés ablakában indítsa el a rádiós (al)rendszer üzembe helyezését a "GW
konfiguráló  varázsló"  gombra kattintva.  Válassza  ki,  melyik  módszerrel  kívánja  elvégezni  az  üzembe  helyezést,  majd  kövesse  a
program utasításait. 
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  kézikönyv"-ben
találhatók.)

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

A Notifier AMx000 központok autoprogramozásuk során az M211E-RF modulokhoz a  3. táblázatban látható típusazonosítókat rendelik,
melyek a tűzjelző tervnek megfelelően módosíthatók:

AZ AGILE RÁDIÓS RENDSZER CSALÁD TAGJAI

v1-1.  2020.02..  (Az I56-4267-000 dokumentum alapján)

M211E-RF rádiós modulok Műszaki leírás 4. oldal

22051E-RF Rádiós optikai füstérzékelő
22051TLE-RF Rádiós optikai füst-, hő- és IR lángérzékelő
52051RE_RF Rádiós hősebesség és fix 58oC-os hőérzékelő (A1R)
52051E-RF Rádiós fix 58 oC-os hőérzékelő (A1S)
B501RF Aljzat a rádiós érzékelőkhöz (piros: -RR)
R5A-R-00F Rádiós (kültéri) kézi jelzésadó (piros)
M200G-RF Rádiós GW (gateway) modul (a címzőhurokra 

helyezendő) 32 db rádiós eszköz kezelésére
WSO-RR-RF
WSO-WW-RF

Rádiós címzett hangjelző (piros)
Rádiós címzett hangjelző (fehér)

M200F-RF Rádiós ismétlő (repeater) egység

M211E-RF Rádiós modul (be-/kimeneti)
M200I-RF Rádiós másodkijelző
M200WC-RF RF/IF: USB-s rádiós interfész
AgileIQ 
program

A rádiós tűzjelző rendszerek helyszíni felméréséhez, 
megtervezéséhez, üzembe helyezéséhez 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
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Modul konfigurálás

Jelenlegi konfiguráció

NEM-FELÜGYELT

BEÁLLTÁS FELÜGYELTNEK

BEÁLLTÁS NEM-FELÜGYELTNEK

MÉGSE

BEÁLLÍTÁS NEM-FELÜGYELTNEK

BEÁLLÍTÁS FELÜGYELTNEK

Jelenlegi konfiguráció

Modul konfigurálás

8. ábra: A modul konfigurálás ablaka az
AgileIQ programban

M211E-RF Autoprogramozáskor
felvett típus

Átállítható

Bemeneti modul (cím-en) MON3 Bármilyen bemeneti modul típusra (MON, NONA, STAT, NCMN, MTRB) állítható,
de a típusnak megfelelő bekötést igényel.

Kimeneti modul (cím+1-en):

 - Felügyelt beállítás FORC Bármilyen felügyelt bekötésűnek megfelelő típusra (CON, GAS, GTS, ZDIS stb.)
át kell állítani, és annak megfelelően kell bekötni!

 - Nem-felügyelt beállítás FORC Bármilyen  nem-felügyelt  bekötésűnek  megfelelő  (pl.  FORC,  HORN,  PWRC,
GPND, APND stb.) típusra átállítható.

3. táblázat: Az M211E-RF moduljainak autoprogramozáskor felvett típusazonosítói

©
P
R
O
M

A
T
T
 K

ft

                                                                                     

                                                                                     


	AL_M211E-RF_v1-1.pdf
	Jellemzők
	Bevezetés
	Műszaki adatok
	A modul felszerelése és elhelyezése
	Az M211E-RF modul konfigurálása
	A rádiós rendszer üzembe helyezése
	Az AGILE rádiós rendszer család tagjai




