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A  KÖZPONT  JELLEMZŐIA  KÖZPONT  JELLEMZŐI

A  KÖZPONT  MŰKÖDÉSEA  KÖZPONT  MŰKÖDÉSE
A 32-bites mikroprocesszorral vezérelt RP1r-2PLUS oltóközpont, az EN54-2/4 és az EN12094-1:2003 szabványok
előírásainak figyelembe vételével készült (számtalan opcionális funkció tekintetében is), bármilyen típusú (gázzal,
aeroszollal, vízzel oltó) automatikus oltórendszer megvalósítására alkalmas. A központ folyamatos tápellátását egy
65 W-os kapcsoló üzemű tápegység és akkumulátor töltő rész biztosítja. 

Az  RP1r-2PLUS központ  3  db  hagyományos  zóna bemenetére  csatlakoztathatók  az automatikus  tűzérzékelők.
Beállítástól  függően  a  3.  zóna  Kézi  oltásindító  funkciójú  jelzésadók  fogadására  is  alkalmas.  A  2  db
polaritásfordítással működő, 250-250 mA terhelhetőségű felügyelt hangjelző kimenet a központ állapotától függő,
kódolt vezérléssel működik. A 2 db 1 A-rel terhelhető felügyelt Oltó kimenet működtethető együttesen, de az egyik
kimenet elővezérlésre is beállítható. Az oltási folyamat a szokásos (felügyelt) bemeneteken keresztül (Oltás leállítás,
Oltás  felfüggesztés,  Ajtó  nyitva,  Oltóanyag  áramlás,  Alacsony  tartálynyomás)  szabályozható.  A bemenetek  és
kimenetek  felügyeleti  módja  lehet  kapacitív  (45  µF),  vagy  rezisztív  (6,8  kOhm),  mely  a  központ  üzembe
helyezésekor választható ki.

A központ előlapján található 44 db LED-del a központ állapotai, eseményei részletesen áttekinthetők és gyorsan
azonosíthatók. Az előlapon található még egy 2-digites 7-szegmenses kijelző, mely az Oltó kimenetek aktiválásáig
hátralevő időt,  illetve  programozáskor  a  beállítandó paramétereket  és azok  értékeit  mutatja,  egy „GAS” feliratú
fényjelző,  mely az oltási folyamat elindulását jelzi,  s végül  egy kulcsos kapcsoló, mellyel  a központ kezelési  (2.
jogosultsági) szintjére léphetünk be. A központ aktuális állapotait (Általános hiba, Oltás előjelzés, Oltás aktiválva,
Oltás  folyik),  valamint  üzemmódjait  (Automatikus  üzem,  Kézi  üzem,  Oltás  tiltva)  7  db  relé  jelzi  tovább.  Az
oltórendszerhez  kapcsolódó  kimeneti  eszközök  tápellátására,  működtetésére  egy  fix  és  egy  Jelzéstörlés  alatt
lekapcsolódó 24 V= tápkimenet áll rendelkezésre, egyaránt 250-250 mA terhelhetőséggel.

Üzembe helyezéskor az előlapi gombok segítségével a központ az adott alkalmazás követelményeinek megfelelően
felprogramozható,  beállítható.  Többek között  programozható a Kiürítési  késleltetés (az Oltó kimenet aktiválásáig
hátralevő idő),  az Oltó kimenet aktiválási  ideje,  a Hangjelzők késleltetési  ideje,  a  Jelzéstörlés tiltási  periódus, a
bemenetek aktiválódásának módja, és még számos más paraméter.

Több oltószelep  indítási  szükséglete  esetén  a  központ  kiegészíthető  az UDS-Szelvez  kártyával,  mely  egyrészt
lehetővé teszi a szelepek felé menő vezetékezés korrekt felügyeletét (rezisztív lezárásos beállításban), másrészt
biztosítja a szelepek nyitásához szükséges nagyobb áramszükségletet.

Az aeroszolos  FirePro  oltógenerátorok  használatakor  a  központban elhelyezett  FPVA2 egységgel  és  a  FirePro
egységekre szerelt FPMA egységekkel biztosítható a generátorok szakaszos indítása és az Oltás indító kimenet
korrekt felügyelete.

RP1r-2PLUS oltásvezérlő központ Műszaki leírás 1. oldal

 Kompakt kialakítás 32 bites mikroprocesszorral

 3 hagyományos zóna, a 3. zóna Kézi 
oltásindító funkcióra választható

 Beépített 
- Kézi oltásindító jeladó
- Kezelést engedélyező kulcsos kapcsoló
- 2-digites Kiürítés késleltetés számláló

 Választható kapacitív vagy rezisztív felügyelet

 Az EN54-2/4 és az EN12094-1:2003 
szabványok követelményeit teljesíti

 Az előlapról programozható üzemmódok, 
funkciók, késleltetések

 Felügyelt bemenetek a következő funkciókra:
- Oltás leállítás, Oltás felfüggesztés, Ajtó nyitva, 
Oltóanyag áramlás, Alacsony tartálynyomás

 Felügyelt kimenetek
- Oltó kimenet, Hangjelző kimenetek (2 db)

 Programozható funkciójú digitális bemenet és relé
kimenetek a központ állapotának távjelzésére

 44 db előlapi LED a gyors állapot azonosításhoz
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TÁPELLÁTÁSTÁPELLÁTÁS
Vezérlés 32-bites mikroprocesszor

Hálózati feszültség 110/ 230 V~ / 50-60 Hz;   65 W teljesítmény

Nyugalmi áramfelvétel 125 mA max.

Akkutöltő kimenet 27,2 V / 300 mA max. (Akku biztosíték: F4AL 250V)

Tölthető akkumulátorok 2 db 12 V / 7,2 Aó

Felhasználói táp kimenetek Fix / Jelzéstörléskor lekapcsolódó: 24 V= / 250 mA max.

A 24V= tápkimenet terhelhetősége Összesen 2,4 A

 A KÖZPONT BEMENETI/KIMENETI ÁRAMKÖREI A KÖZPONT BEMENETI/KIMENETI ÁRAMKÖREI
Hagyományos zóna bemenetek Z1, Z2, Z3 automatikus érzékelőkhöz, vagy Z3 Kézi oltásindító jeladókhoz 
Felügyelt bemenetek Oltás leállítás (abort), Oltás felfüggesztés (hold), Oltóanyag áramlás,

Alacsony tartálynyomás, Ajtó nyitva

Programozható digitális bemenet Táv- Jelzéstörlés/ Kiürítés/ Nyugtázás/ Késleltetések kikapcsolása funkcióval

Felügyelt kimenetek - 2 db Oltás indító kimenet 1-1 A max. terhelhetőséggel
- 2 db Hangjelző kimenet – 250-250 mA max. terhelhetőséggel

Relé kimenetek - Általános hiba, Automatikus üzemmód, Kézi üzemmód, Oltás tiltva
- Oltás előjelzés, Oltás aktiválva (Kiürítés), Oltás folyik / Oltás megtörtént

Kimenetek elektromos védelme Öngyógyuló elektronikus biztosítóval

 MECHANIKAI JELLEMZŐK MECHANIKAI JELLEMZŐK
Környezeti adatok - Megengedett hőmérséklet tartomány: -5 - +40 oC:

- Megengedett relatív páratartalom: max. 95%
- Védettségi osztály: IP30 (A osztály); beltéri használatra, szín: RAL7021

Méret (mm) / Tömeg (kg) 381 (széles) x 353 (magas) x 123 (mély) mm  /  4,0 kg (akkuk nélkül)
Szerelés Gyorsan és egyszerűen beköthető, rádugható csatlakozók max. 2,5 mm2-ig

 TANÚSÍTÁSOK TANÚSÍTÁSOK
Szabványnak megfelelés EN54-2/4:A2/2006  és  EN12094-1:2003
Tanúsítvány 1134-CPD-045

➊  Akku csatlakozó
➋  Táp csatlakozó
➌   A földzárlat figyelés

    letiltó jumpere
➍  USB port
➎  Lítium elem
➏  Programozó jumper
➐ -  RS 232 portok
➑  PC port

2. oldal Műszaki leírás  RP1r-2PLUS  oltásvezérlő központ

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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3

Üzemmód
relék

- Oltás tiltva
- Kézi üzem
- Auto üzem

Állapot
relék

- Oltás aktiválva
- Oltás előjelzés
- Oltás folyik /
   Oltás megtörtént

Általános hiba
relé

Felügyelt bemenetek:
- Alacsony tartálynyomás
- Oltóanyag áramlás
. Ajtó nyitva

Általános hiba
relé

Digitális bemenet

Zónák

Külső kézi jelzésadók
- Kézi indítás
- 2. kézi indítás
- Oltás felfüggesztés
- Oltás leállításHangjelzők

Tápfeszültségek:
- Törlődő
- Fix 24 V=

Oltó 
kimenetek- 

Kapacitás
47 µF / >35V

Dióda 1N4007 
vagy hasonló
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