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1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
• A Notifier intelligens központjainak címzőhurkaira csatlakoztatható rendszer(ek)

• Huroktáplált gateway (GW) teremt kapcsolatot a rádiós eszközök és a vezetékes tűzjelző központ között

• Vezeték  nélküli  nagy  megbízhatóságú  háló-szerkezet  (mesh),  kétirányú
kommunikációval (minden eszköz átjátszóként is működik)

• Minden rádiós eszköz 2 útvonalon érhető el és 2 beépített antennával rendelkezik

• Egy címzőhurkon 8 db GW és minden GW-n 32 db rádiós eszköz lehet

• Rádiós eszközök címbeállítása forgókapcsolókkal

• 18 csatorna a 868 MHz tartományban

• 400 m-es hatótávolság (szabad térben)

• Átlag 5 éves elem élettartam, élettartam előjelzéssel

• AgileIQ  számítógépes  program  a  rádiós  rendszer  felméréséhez,  tervezéséhez,
konfigurálásához és diagnosztizálásához, USB portra csatlakozó RF/IF rádiós interfész segítségével

Az Agile rádiós alrendszer a Notifier  intelligens tűzjelző központok címzőhurkaira egy ún. GW (Gateway: átjáró) modul
segítségével csatlakoztatható. A címzőhurokról táplált GW modul közvetíti a rádiós eszközök állapot információit a tűzjelző
központ felé, és továbbítja a központ parancsait a rádiós eszközök felé a vezetékes eszközökkel azonos formában. Egy-
egy rádiós alrendszer, mely a tűzjelző rendszer szempontjából általában egy zónának felel meg, tehát a GW-ből és a hozzá
csatlakozó  legfeljebb  32  rádiós  eszközből  (érzékelő,  modul.  kézi  jelzésadó,  ismétlő  egység)  áll,  melyek  elemeinek
élettartama átlagosan 5 év. Egy-egy helyszínen maximum 8 db különböző csatornákat használó GW üzemelhet, azaz 8
rádiós alrendszer alakítható ki, ha a rendelkezésre álló mind a 18 csatorna alkalmas a rádiós kommunikációra.

A rádiós eszközök címzettek, címük, a vezetékes eszközökhöz hasonlóan, forgókapcsolókkal állítható be 1 és 99 között
Állapotjelzéseiket  a  GW  konvertálja  a  vezetékes  eszközöknek  megfelelő  formába,  azaz  egy-egy  rádiós  eszköz
lekérdezésekor a központ a GW-től kap választ. 

Az  Agile  rádiós  rendszerelemek  közötti  kommunikáció  nem  a  szokásos  csillag-
szerkezeten  alapul,  melynek  lényege,  és  egyben  hátránya,  hogy  minden  eszköz
közvetlenül,  vagy  bővítő(kö)n  keresztül  a  GW-hez,  vagy  rádiós  transzlátor  egységhez
kapcsolódik.  Ilyen  esetekben a  GW  és  egy rádiós  eszköz,  vagy a GW  és  egy bővítő
egység  közötti  átviteli  úton  bekövetkező  bármely  zavar  (egy  ideiglenes  vagy  állandó
csillapítás, a csatorna zavarása stb.) egy-vagy több rádiós eszköz elvesztésével jár. 

Az  Agile  rádiós  rendszer  ún.  háló-szerkezetű,  a
rendszerelemek mindegyike átjátszóként (transceiver)
működik,  így  képesek  a  GW  üzeneteit  a  hozzájuk
rendelt  eszközök  felé  továbbítani,  illetve  azok
jelzéseit,  a  saját  jelzéseikkel  együtt  a  GW  felé
közvetíteni.  Mivel  minden  egyes  rádiós  eszköz  legalább  két  útvonalon  keresztül
elérhető,  így  a  redundáns  átviteli  utaknak  köszönhetőn  az  így  felépült  rendszer
megbízhatósága  a  vezetékes  rendszerek  megbízhatóságával  azonos.  A
kommunikációra használt csatorna esetleges zavartságát egy kijelölt tartalék-csatorna
alkalmazásával védi ki a rendszer.
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ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Az Agile rendszer megtervezését, konfigurálását és karbantartását, valamint a helyszín rádiós szempontból történő előzetes
felmérését az AgileIQ számítógépes program, valamint a számítógép USB portjára csatlakoztatható rádiós interfész (RF/IF)
segíti. Az RF/IF tehát képes közvetlen kapcsolatot teremteni a program és rádiós eszközök között. A program minden egyes
munkafázis  adatairól  automatikusan  jegyzőkönyveket  készít,  melyek  a  rendszer  üzembe  helyezési,  illetve  karbantartási
dokumentációjához csatolhatók.

Az  AgileIQ  programmal  felmérhető  és  ellenőrizhető,  hogy  a  helyszín  mely  csatornái
alkalmasak a rádiós kommunikációra,  valamint  ellenőrizhető,  hogy a rádiós eszközök

betervezett pozíciói között megfelelő lesz-e a kapcsolat. Ezek a felmérések nem igényelnek különleges
eszközöket egy hordozható PC, az RF/IF és az AgileIQ programon kívül. A helyszíni  felmérés adatai
alapján kiválasztható, hogy a GW-hez tartozó rádiós rendszer számára a 18 lehetséges csatorna közül
melyek  legyenek  a fő-  és  tartalék-csatornák,  valamint  meghatározhatók  a  rádiós  eszközök  optimális
pozíciói.  A helyszín felmérését  érdemes a rendszer  megtervezése előtt  elvégezni,  hiszen a felmérés
eredményei  nagyban  befolyásolhatják  a  későbbi  tervet.  A  felmérések  során  elvégzett  mérések
eredményeit a program eltárolja.

Az  AgileIQ  programmal  megtervezhetők  az  adott  helyszínhez  (projekthez)  tartozó
rádiós  alrendszerek,  azaz  egy-egy  GW-hez  tartozó  eszközök  zónája  (melyeket  a

program "területnek" nevez).  Egy-egy területhez több ún. "konfiguráció" is készíthető,  ahol  az egyes
konfigurációk általában a rádiós eszközök elrendezésében különböznek egymástól. 

A  tervezés  első  lépése  tulajdonképpen  a  rádiós  eszközök  helyi  előírások  szerinti  elhelyezése  egy
beméretezett jpg formátumú helyszínrajzon. Ennél a lépésnél jelölhető ki az a rádiós eszköz is, az ún.
tartalék csomópont,  mely a GW  esetleges kiesése esetén átveszi  a rádiós hálózat szinkronizálását,
biztosítva ezzel az eszközök alacsony fogyasztását.

A következő lépésben egyszerű módon berajzolhatók a helyszínrajzra a terület falai, födémjei, minden olyan épületelem, mely
a  rádiós  terjedést  befolyásolja,  s  melyek  alapján  a  program  szimulálni  tudja  a  felépítendő  rádiós-háló  eszközei  közötti
kapcsolatokat, és ki tudja számítani a közöttük várható csillapítás értékeket.

Harmadik  lépésben létrehozható a rádiós háló-szerkezet,  azaz meghatározhatók a rádiós eszközök közötti  kapcsolatok.  A
kapcsolatok egyedileg, kézzel is megadhatók, de az AgileIQ program, ismerve a rádiós eszközök közötti távolságokat, és a
közöttük levő rádiós csillapító tényezőket, automatikusan is képes kialakítani az optimális, legalacsonyabb elemfogyasztást,
vagy legmegbízhatóbb kapcsolatokat eredményező rádiós-hálót. A program természetesen jelzi, ha valamilyen okból (pl. két
rádiós eszköz közötti nagy távolság, vagy egy nagyobb csillapítású épületelem miatt) nem képes létrehozni a megfelelő rádiós
hálót.  Ilyenkor  a  konfiguráció  átalakításával,  a  rádiós  eszközök  áthelyezésével,  vagy ismétlő  egységek  beiktatásával  még
időben módosítható a terv. Az adott területhez (zónához) tartozó legmegfelelőbb konfiguráció adatai az RF/IF segítségével
tölthetők le üzembe helyezéskor a megfelelő GW-be.

Az Agile rádiós rendszer az AgileIQ program és az RF/IF segítségével akár egy lépésben is
üzembe helyezhető.  A rádiós  eszközök  felcímzése,  elemeik  behelyezése  és  felszerelése
után  az  AgileIQ  programmal  a  GW  konfiguráló  varázslót  elindítva  néhány  perc  alatt
letölthetők a rádiós alrendszer adatai a GW-be. Az üzembe helyezés hátralevő részében már

a GW továbbítja az adatokat a megfelelő rádiós eszközbe. A továbbküldött adatokban az eszközök típusa,
címe mellett természetesen a hálóra vonatkozó információk is szerepelnek (pl. hogy az adott eszköz mely
eszközökön keresztül kapja a GW felől az információt, és mely eszközök adatait kell a GW felé közvetítenie).
A biztonság kedvéért maga a konfigurációs fájl is (a helyszínrajz nélkül) letölthető a GW-be.

A  rádiós  rendszer  üzembe  helyezése  akkor  végződik,  amikor  a  GW-n  keresztül  minden  rádiós  eszköz
konfigurálása megtörtént, és az összes eszköz a hálózathoz szinkronizálódott.

A  rádiós  háló  sikeres  üzembe  helyezése  után
természetesen a vezetékes tűzjelző központ konfigurációs
adatait  is  módosítani  kell.  A  tűzjelző  központ
autoprogramozásakor  a  központ  a  GW-n  keresztül  a
címzőhurokhoz kapcsolódó eszközöket  az alábbi  táblázat
szerinti típusazonosítóval ismeri fel (melyek közül néhányat
érdemes módosítani a táblázat szerint). 

A  tűzjelző  központ  számítógépről  is  konfigurálható,  ha  a
központ  konfigurációs  fájljába  a  rádiós  alrendszerek
eszközei már eleve beintegrálhatók. Ilyenkor az is könnyen
ellenőrizhető,  hogy egy-egy címzőhurkon nem szerepel-e
azonos  címen  vezetékes  és  rádiós  eszköz.  A  központ
konfigurációs  fájljának  szerkesztésekor  érdemes  az  egy
GW-hez tartozó  rádiós  eszközöket,  és magát  a  GW-t  is,
azonos zónához rendelni

Bár  egy  helyszínen  egyszerre  akár  8  db  különböző
csatornán  üzemelő  GW  és  a  hozzájuk  tartozó  rádiós
alrendszer  is  működhet,  üzembe  helyezni  azonban
egyszerre csak egy rendszert lehet!

Az üzembe helyezés befejezéseként ellenőrizni kell az összes rádiós eszköz tűz- és hibajelző képességét.

Az Agile rádiós alrendszert is tartalmazó tűzjelző rendszerek felülvizsgálatánál és karbantartásánál is az
AgileIQ  program  használható.  A  számítógéppel  a  GW  közelébe  helyezkedve  az  ún.  Diagnosztika
paranccsal  beolvasható  a  rádiós  alrendszer,  valamint  eszközeinek  aktuális  állapota.  Részletes

információk  kaphatók  a rádiós  eszközökről,  elemeik  állapotáról,  a  közöttük  levő kapcsolatok  minőségéről.  A diagnosztikai
adatok  mellett  lekérdezhető  a  GW-ben  tárolt  1000-es  mélységű  eseménytár,  valamint,  szükség  esetén,  beolvasható  az
üzembe helyezéskor  letöltött  konfigurációs  fájl  is.  A diagnosztika  eredményeiből  készült  jelentés,  valamint  az eseménytár
különböző formátumokba menthető, illetve nyomtatható.
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Felmérés

Tervezés

Üzembe 
helyezés

Karbantartás

Eszköz Típus Típusazonosító

auto végleges

Füstérzékelő 22051E-RF PHOT PHOT

Kombinált (füst-hő-IR) érzékelő 22051TLE-RF OMNI OMNI

Fix hőérzékelő 58oC (A1S) 52051E-RF THER THER

Hősebesség érzékelő (A1R) 52051RE-RF THER THER

Kézi jelzésadó R5A-R MON PULL

Ismétlő egység M200F-RF FORC FORC

Hangjelző WSO-xx-RF FORC FORC

I/O modul bemenet (cím)  
M211E-RF

MON3 igény
szerint

I/O modul kimenet (cím+1)
(lehet felügyelt vagy nem-felügyelt)

FORC beállítás
szerint

GW (Gateway) M200G-RF FORC FORC

Másodkijelző M200I-RF - -©
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ESZKÖZKÉSZLET

2. ESZKÖZKÉSZLET

Eszközválaszték

Típusok:
 

Kombinált
(füst-hő-IR)

Füstérzékelő Fix hőérzékelő
(58 oC )

Hősebesség
érz. (+58 oC )

RF/IF Másodkijelző

22051TLE-RF 22051E-RF 52051E-RF 52051RE-RF M200WC-RF M200I-RF
Frekvencia tartomány 865 - 870 MHz (18 db, max. 250 kHz sávszélességű csatorna)

Adási teljesítmény < 25 mW

Tápellátás
Fogyasztás

4 x CR123A 3V elemek
3 V / 120 µA  (4 mA: piros LED ég) 

USB típus: A
5 V / 33 mA

2 x CR123A
3V / x 30 µA

Magasság 72 mm
(B501RF alj.)

62 mm
(B501RF alj.)

70 mm
(B501RF alj.)

70 mm
(B501RF alj.)

13 mm 51 mm

Hossz / átmérő 102 mm 76 mm 94

Mélység - 31 mm 36,5 mm

Tömeg (elemmel - aljzattal)) 250 g 244 g 238 g 238 g 19,5 g 100 g

Típusazonosító
(AMx000 közp.)

OMNI PHOT THER THER - -

Megengedett páratartalom 10 - 93 %  (nem kondenzálódó)

Működési hőmérséklet -30 - +60oC (-10 - +40oC) 0 - 50oC -30 - +60oC

Alkalmazott szabvány(ok) EN54-5/-7/-25 EN54-7/-25 EN54-5/-25 - -

Eszközválaszték

Típusok Kézi jelzésadó Ismétlő egység Gateway
(GW)

Hangjelző Bemenet
(cím)

Kimenet
(cím+1)

R5A-R-00F
(vízálló: IP 67)

M200F-RF
(B501RF alj.)

M200G-RF

(B501AP aljzat!)

WSO-xx-RF
B501RF-RR alj.

M211E-RF
(SMB500 dobozban)

Frekvencia tartomány 865 - 870 MHz (18 db, max. 250 kHz sávszélességű csatorna)

Adási teljesítmény < 25 mW

Tápellátás
Fogyasztás

4 x CR123A 3V elemek
3 V / 120 µA  (4 mA: piros LED ég) 

Címzőhurok:
24 V / 230 µA

4 x CR123A 3V elemek
3 V / 120 µA  (2 mA: piros LED ég) 

Magasság 94 mm 52 mm
(B501RF alj.)

42 mm
(B501AP alj.)

75 mm
(B501RF alj.)

125 mm

Hossz / átmérő 99 mm 102 mm 102 mm 121 mm 125 mm

Mélység 71 mm - - - 51 mm

Tömeg (elemmel - aljzattal) 318 g 229 g 90 g 399 g 325 g

Típusazonosító
(AMx000 központ)

MON (PULL) FORC FORC FORC (HORN) MON3 FORC / CON

Lezáró ellenállás (EOL) - - - - 47 kOhm - / 47 kOhm

Felügyelő áram - - - - 34 µA - / 60 µA

Relé terhelhetőség - - - - - 2 A / 30 V=

Külső tápfeszültség - - - - - 8 - 30 V=

Külső táphiba jelzés - - - - - - / < 7 V=

Megengedett páratartalom 10 - 93 %  (nem kondenzálódó)

Működési hőmérséklet -30 - +60oC (-10 - +40oC)

Alkalmazott szabvány(ok) EN54-11/-25 EN54-18/-25 EN54-17/-18/-25 EN54-3/-25 EN54-18/-25
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RÁDIÓS ALAPOK

3. RÁDIÓS ALAPOK

3.1. BEVEZETŐ

A rádiós kifejezést, vagy az RF (rádiófrekvenciás) rövidítést a
vezeték nélküli kommunikációra használjuk a vezetékes vagy
optikai kábeleken megvalósított kommunikációval szemben.

3.1.1. A RÁDIÓS HULLÁMSÁVOK

A  rádiós  eszközök  kódolt  rádiójelekkel  kommunikálnak
(adnak-vesznek) valamelyik hullámsávban. A néhány kHz-től
több  száz  GHz-lg  terjedő  elektromágneses  spektrum
különböző  rádiós  jellemzők  és  lehetőségek  alapján
hullámsávokra osztható.

A  System  Sensor  Agile  rádiós  eszközei  a  868 MHz-es
(346 mm-es) UHF hullámsávban működnek. 

A  vezeték  nélküli,  kis  hatótávolságú,  alacsony  fogyasztású
rádiós  eszközök  a  tűzjelző  rendszerekben  is  egyre
népszerűbbek  és  terjednek.  Bizonyos  alkalmazásoknál
kizárólag csak rádiós eszközök jöhetnek szóba, más területek
védelménél  pedig  a  vezeték  nélküli  eszközök  használata
jóval  hatékonyabb  megoldást  kínál.  A  leggyakrabban  az
alábbi területek védelménél alkalmazhatók rádiós eszközök:
• műemlékek,  különleges  belső  építészeti  megoldások

esetén,  ahol  a  vezetékezés  esztétikai  okokból  nem
megengedett,

• bővítések (pl.  új épület,  épületszárny),  ahol  a vezetékes
megoldás költséges vagy nehezen megvalósítható,

• utólagosan  megvalósított  védelmek  esetén,  pl.
szállodában,  panzióban,  ahol  a  vezetékek  már  nem
rejthetők el  vagy nem engedhető meg a telepítés miatti
hosszú  üzemkiesés,  illetve  olyan  helyeken,  ahol  nem
engedhető meg a szerelés miatti por, piszok,

• ideiglenes  védelmi  megoldások,  pl.  kiállító  helyiségek,
bemutató termek esetén.

3.1.2. A RÁDIÓS HÁLÓZAT

Az Agile  sorozat  minden eszköze átjátszóként  (transceiver)
működik. Két eszköz kommunikációjakor egy ún. kapcsolatot
(link) kell felépíteniük egymás között. A kapcsolat két végén
levő  eszközt  "csomópontnak"  (node),  míg  az  eszközök
(avagy csomópontok) egy csoportját "hálózat"-nak (network)
nevezzük.  Az  alábbi  ábra  lehetséges  hálózatok  különböző
topológiáját mutatja:

A rádiójelek jellemzői

A fényhez hasonlóan a rádió hullámok is alapvetően egyenes
vonalban  terjednek,  de  ezt  az  útjukba  kerülő  tárgyak
befolyásolják.  Az  elektromágneses  hullámok  spektrumába
tartozó rádió hullámok bizonyos anyagokon át tudnak hatolni,
más  anyagokban  elnyelődnek,  de  az  anyag  és  a  beesési
szög függvényében hajlamosak visszaverődésre,  törésre és
szóródásra is.

A  fém  felületek  általában  teljesen  visszaverik  a  rádió
hullámokat, de igen jó visszaverő felületnek számít a víz vagy
egy nedves tárgy is. 

Az  eltérő  törésmutatójú  anyagokon  áthaladó  hullámok  az
anyagok  felületénél  megtörnek,  és  más  irányba  haladnak
tovább.  A  nagy  méretű  és  különösen  éles  határvonalú
tárgyak  mellett  elhaladó  hullámoknál  figyelhető  meg  a
leggyakrabban a hullámok szóródása. A különböző anyagok
által  okozott  csillapítást  az anyagok  molekuláris  szerkezete
és  jellemzői,  valamint  a  különböző  hullámhosszokon
tapasztalható rezonanciák okozzák. 

Nyílt  téren  a  rádió  hullámok  teljesítménye  a  távolság
négyzetével fordított arányban csökken (l. 1 ábra), azaz pl. a
távolság  megduplázásával  a  teljesítmény  negyedére
csökken.

3.1.3. A RÁDIÓHULLÁMOK CSILLAPÍTÁSA

Zárt  térben,  épületen  belül  ehhez  a  négyzetes  törvénynek
megfelelő teljesítmény csökkenéshez járul még a különböző
anyagokon  keresztül  történő  áthaladás  miatti  csillapítás,
valamint a hullámok megtörése, szóródása következtében a
különböző  úthosszon  találkozó  hullámok  által  létrehozott
interferenciák egymást erősítő vagy éppen gyengítő hatása (l.
2 ábra).

Az  Agile  rendszerhez  tartozó  eszközök  hatótávolsága  nyílt
térben  kb.  4-500  m,  de  egy  szokásos  irodai  vagy  ipari
környezetben  a  hatótávolság  akár  100  m  körülire  is
csökkenhet az aktuális falak, födémek, berendezési  tárgyak
rádió hullámokat csillapító, visszaverő, megtörő hatása miatt.
Egy szokásos két soros téglafal például akár harmadával is
csökkentheti a hullámok teljesítményét. 

Minden olyan helyen, ahol a rádióhullámok terjedése erősen
gátolt  lehet,  pl.  fémrácsos  falelemeket,  nagy  méretű  fém
tartályokat, magas fém polcozatot tartalmazó helyiségek, egy
rádiós  rendszer  megtervezése  és  kiépítése  igen  komoly
feladatot jelent.

4. oldal Agile - Alkalmazási segédlet Promatt - System Sensor

2. ábra: A rádióhullámok terjedése épületen belül
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1. ábra: A rádiós teljesítmény és a távolság kapcsolata
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RÁDIÓS ALAPOK

3.2. AZ Agile RÁDIÓS RENDSZER

A System Sensor Agile rádiós rendszere a Notifier intelligens
AMx000 központjaival együtt használható. A rádiós eszközök
működését és riasztás- valamint hibajelzéseit egy a központ
címzőhurkára  csatlakoztatott  gateway (GW=átjáró)  fogadja,
és fordítja le a vezetékes központ által értelmezhető formába.
A rádiós eszközök, a vezetékesekhez hasonlóan, 1-99 közötti
címmel  rendelkeznek,  melyek  az eszközök  forgókapcsolóin
állíthatók be. 

A rádiós tűzjelző rendszer  érzékelői  között  megtalálhatók  a
pontszerű  füst-,  fix  (58  oC)  hő-,  hősebesség-  és  kombinált
(füst-hő-IR)  érzékelők,  valamint  a  modulok  között  a  kézi
jelzésadók,  hangjelzők,  I/O  modulok.  A  rendszer  a  háló
kialakítása  révén  rendkívül  megbízható,  könnyen
módosítható, telepíthető, és teljesíti a vonatkozó CPR, EMC
és  R&TTE  irányelvek,  valamint  az  EN54-25  és  az  ETSI
EN300-200-1 szabványok követelményeit.

A  rádiós  alrendszerrel/alrendszerekkel  kiegészített  tűzjelző
rendszer egyszerűsített felépítése a 3 ábrán látható. 

A piros és fekete vonalak a vezetékes tűzjelző központ egyik
címzőhurkát,  míg  a  vastagabb  kék  szaggatott  vonalak  a
rádiós  eszközök  közötti  kapcsolatokat  ábrázolják.  Egy
számítógépről  a  GW-jel,  illetve  az  összes  többi  rádiós
eszközzel  az  AgileIQ  program  egy  rádiós  interface  (RF/IF)
segítségével  teremt kapcsolatot,  amellyel  így a rádiós  rész
egyszerűen  üzembe  helyezhető,  módosítható,  illetve
diagnosztizálható. 

3.3. A RÁDIÓS HÁLÓ

Amikor  két  eszköz  egymással  közvetlenül  kommunikál,  azt
mondjuk, kapcsolat van köztük. Egy kapcsolat két végén levő
eszközt  csomópontoknak  (node)  nevezzük,  így egy hálózat
kapcsolatokból  és csomópontokból  épül fel.  Az Agile rádiós
rendszer minden eszköze átjátszó (transceiver), azaz képes
információ  vételére  és  adására,  így  minden  kapcsolat
kétirányú.  Mivel  minden  eszköz  képes  adatokat  fogadni  a
szomszédjai,  vagy a GW felől,  és képes azokat továbbadni
más  szomszédjai,  vagy  a  GW  felé,  így  a  rádiós  rendszer
általában  minimális  számú  ismétlő  egységet  (repeater)
igényel. 

3.3.1. A HÁLÓZATI HIERARCHIA

Ha közvetlen útvonal létezik 2 csomópont között, mint pl. az
1. és 2 eszközök között, akkor a két csomópont kapcsolatban
(link)  van.  A  hálón  belüli  kapcsolatoknál  a  'szülő'  és
'gyermek',  valamint  az  'előd'  és  'utód'  fogalmakat  szokták
használni. Például a 3. eszköz a 4. 'szülője', míg a 4. eszköz
a 3.  'gyermeke',  vagy az 1.  eszköz  a  6.  'elődje',  míg a 6.
eszköz az 1. eszköz 'utóda', feltételezve, hogy mindig a GW
irányából haladunk a háló legkülső pereme felé. 

Mivel a kapcsolatok kétirányúak, így a kapcsolatok iránya, és
így az eszközök rangsora is a GW-től kiindulva értelmezendő.
A kapcsolatok nyilakkal ábrázolhatók, melyek iránya egyben
a csomópontok hierarchiáját mutatja.

Az Agile rendszerben minden egyes csomópont 6 aktív
kapcsolattal  rendelkezhet  szomszédjai  felé:  ebből  2
kapcsolat a GW irányába (a 2 'szülő' csomópont felől),
és  további,  legfeljebb  4  kapcsolat  a  háló  határai
irányában  elhelyezkedő  4  szomszédos  'gyermek'
csomópont  felé.  A  GW  egy  különleges  csomópont,
melynek 32 kapcsolata lehet.

Általánosságban,  hogy  egy  szokásos  háló  előírásai
hierarchia  és  időzítés  szempontjából  teljesüljenek,
minden  egyes  csomópontnak  a  GW  utódjának  kell
lennie (azaz, kell legyen egy elsődleges kapcsolatokból
álló  lánc  a  GW  felől/felé)  és  minden  egyes
csomópontnak kell legyen egy elsődleges kapcsolata az
egyik  'szülő',  és  egy  másodlagos  kapcsolata  a  másik
'szülő'  csomópontja  felé.  A GW-től  induló  kapcsolatok
elsődleges kapcsolatoknak számítanak. 

Fontos:  Figyeljük meg a különleges 2. eszközt,  az ún.
Tartalék-csomópontot  (Back-up node),  mely csak 1 db
'szülő'  csomóponttal,  jelesül  a  GW-jel  rendelkezik.  A
Tartalék-csomópont  funkcióját  és  jelentőségét  a
későbbiekben ismertetjük.

3.3.2. A HÁLÓZAT SZINKRONIZÁLÁSA

A rádiós eszközök adáskor igen sok energiát fogyasztanak.
Az  alacsony  átlagfogyasztás  eléréséhez  az  Agile  rendszer
ún.  időosztásos  kommunikációt  használ,  melyben  minden
rádiós  eszközhöz  egy  időrés  van  rendelve.  Így  minden
eszköz csak a saját időrésében adhat, mely adás során vagy
a GW  felé  továbbítja  a  saját  és  a  hozzárendelt  "gyermek"
csomópontok adatait, vagy a GW (központ) felől, a "szülein"
keresztül  érkező  parancsot  a  hozzárendelt  "gyermek"
csomópontok  felé  közvetíti.  Ennek  következtében  nem
lesznek  adás-ütközések,  nincs  szükség  adás-nyugtázásra,
adat  ismétlésre,  az  eszközökben  levő  elemek  felesleges
fogyasztására. 

A  "lekérdezés"  általában  a  GW-től  legtávolabb  levő,
legnagyobb időréssel rendelkező eszköz adásával indul, így
az összes eszköz állapotinformációja egy cikluson belül, több
lépésben  a  GW-hez  eljut.  A  tűzjelző  központtól  érkező
vezérlő  parancs  esetén  a  kommunikáció  a  0.  időréssel
rendelkező GW-jel indul, s az adatok az ellenkező irányban,
lépésenként jutnak el a legtávolabbi eszközig.

A megfelelő kommunikációhoz biztosítani kell tehát, hogy az
eszközök csak a számukra kijelölt időrésben adjanak. Ehhez
szinkronizálni  kell  a  kommunikációs  periódusokat,  azaz
mindig  a  megfelelő  időben  kell  felébreszteni  az  egyébként
kvarc  vezérlésű  órával  rendelkező  rádiós  eszközöket  a
„csendes” állapotukból, hogy rövid adatcsomagokat küldjenek
és  vegyenek,  mielőtt  újra  visszatérnének  a  „csendes”
állapotukba.

Promatt - System Sensor Agile - Alkalmazási segédlet 5. oldal

4. ábra: A hálózati hierarchia
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Modul Kézi jeladó

Érzékelő
Hang- 

fényjelző

Rádiós 
érzékelő Rádiós kézi

jeladó

Ismétlő egység

RF/IF: Rádiós
USB interface

Tablet/PC
AgileIQ 
programmal

címzőhurok

RÁDIÓS TŰZJELZŐ 
RENDSZER 

N
O

T
IF

IE
R

 
A

M
X

00
0 

tű
zj

el
ző

 k
ö

zp
o

n
t

VEZETÉKES TŰZJELZŐ 
RENDSZER

©
P
R
O
M

A
T
T
 K

ft

                                                                                     

                                                                                     



RÁDIÓS ALAPOK

A rádiós eszközök órájának esetleges eltéréseit a GW adott
időnként  szinkronizálja.  Az  AgileIQ  rendszerben  egy  teljes
adás/vételi  ciklus,  a  „csendes”  periódusokat  is  beszámítva,
kb. 5 másodpercig tart (l. 5. ábra).

3.3.3. A TARTALÉK-CSOMÓPONT (BACK-UP NODE)

Alaphelyzetben  a  rádiós  hálózat  eszközeit  a  GW
szinkronizálja.  Ha  a  GW-t  eltávolítják  vagy  lekapcsolják,
elvész a hálózat vezérlése. A rádiós eszközök megpróbálnak
folyamatosan újra kapcsolatot teremteni a GW-jel, ami nagy
fogyasztással  és  így  az  elemek  gyors  lemerülésével  jár,
hacsak ki ne veszik az elemeket. 

Ennek  a  szituációnak  elkerülésére  szolgál  (pl.  egy
karbantartás során)  a hálózatnak  az a különleges eszköze,
mely  a  GW  kiesésekor  képes  ideiglenesen  átvenni  a
szinkronizálási  feladatot.  A  Tartalék-csomópont,  mely
alapvetően  egy  normál  rádiós  eszköz,  melyet  a  tervezés,
üzembe  helyezés  során  erre  a  feladatra  kijelöltek,  a
szinkronizálás  átvétele  révén,  folyamatosan  alacsony
fogyasztású  állapotban  képes  tartani  az eszközöket  míg  a
GW hiányzik.

A  Tartalék-csomópont  kb.  12  perccel  a  GW  kiesése  után
képes átvenni  a szinkronizálást,  melynek hatására a rádiós
eszközök Tétlen (Idle) állapotba kerülnek. Tétlen állapotban
az  eszközök  semmiféle  állapotváltozást  nem  jeleznek,
egyedül  a  szinkronizálás  marad  fenn  a  Tartalék-
csomópontnak köszönhetően. 

A  GW-nek  kb.  10  percre  van  szüksége,  hogy  újra
visszavegye a hálózat vezérlését,  és szinkronozását miután
újra  bekapcsolták.  Ennek  hatására  a  rádiós  eszközök  is
visszaállnak Normál, működő állapotúra.

Megjegyzés:  Az  AgileIQ  program  tervező  felületén  a  piros
keretű  info-dobozzal  jelölt  Tartalék-csomópontot  a  háló
kialakítása  során  a  program  automatikusan  kijelöli,  de
lehetőség van a Tartalék-csomópont kézi kijelölésére is. 

4. HELYSZÍNI FELMÉRÉS

4.1. MIT IS JELENT A HELYSZÍNI FELMÉRÉS?

Egy  rádiós  rendszer  megtervezése  és  megvalósítása  előtt
mindenképpen  érdemes  felmérni  az  adott  helyszínt,  hogy
alkalmas-e  a  vezeték  nélküli  kommunikációra.  A  terület
esetleges rádiós zavartsága, vagy a helyszínen tapasztalható
rádiós  csillapítások  miatti  gyenge  jelerősség  kétségessé
tehetik egy rádiós rendszer megbízható működését.

A  helyszíni  felmérés  során  egy  hordozható  számítógépre
telepített AgileIQ programmal és néhány erre a célra szolgáló
segédeszközzel  leellenőrizhető,  milyen  zavartságra  lehet
számítani  az  egyes  rádiós  csatornákon  a  868  MHz-es
tartományban,  és  milyen  jelerősség  (csillapítás)  várható
majdan az egyes eszközök között. Az RF energia felméréssel
meghatározható,  hogy,  a  helyszíni  zavartságok  miatt,  mely
csatornák  nem  alkalmasak  a  kommunikációra,  míg  a
Kapcsolatok  minőségének ellenőrzéssel  a  majdani  rádiós
eszközök közötti kapcsolat megfelelősége vizsgálható.

4.1.1. MIRE LESZ SZÜKSÉG A HELYSZÍNI FELMÉRÉSNÉL?

A helyszíni felmérés tehát egy adott épületben elhelyezendő
rádiós rendszer tervezésének és telepítésének egyik fontos,
el  nem  hagyható  lépése.  Segítségével  meghatározhatók  a
rádiós  eszközök  legoptimálisabb  pozíciói,  orientációja,
figyelembe  véve  az  elhelyezésükre  vonatkozó  helyi
előírásokat is.

Egyes külföldi előírások kifejezetten megkövetelik a helyszíni
felmérést.  Például  a  BS5839-1:  2002  (Tűzjelző  rendszerek
tervezési,  telepítési,  üzembe  helyezési  és  karbantartási
útmutató)  27.2 fejezete kijelenti,  hogy rádiós rendszer csak
alapos  helyszíni  felmérés  után  létesíthető,  melynek  során
bebizonyosodik, hogy: A helyszínen
• nincsenek potenciálisan zavaró rádióforrások, és
• a  kommunikációhoz  szükséges  jelerősség  az

elhelyezendő eszközök pozícióiban megfelelő.
Csak  a  gyártó  által  elfogadott  ellenőrző  eszközök
használhatók,  és  a  jelerősség  ellenőrzések  eredményeit
későbbi felhasználásra el kell menteni.

A  felmérést  a  helyszín  várható  végleges  körülményeinek
megfelelőn, vagy a legrosszabb körülmények feltételezésével
kell  végezni:  pl.  csukott  nyílászárók,  üzemelő  elektromos
berendezések mellett. 

A rádiós rendszer  telepítésekor  figyelni  kell  arra is,  hogy a
korábbi helyszíni felmérés óta nem módosult-e a helyszín (új
falak,  térhatárolók,  fém  elkerítések  stb.),  vagy  nem  lett-e
telepítve más rádiós rendszer. A rádiós kommunikációt érintő
bármilyen változás esetén szükség lehet egy újabb helyszíni
felmérésre.

4.2. EGY HELYSZÍNI FELMÉRÉS MEGTERVEZÉSE

Fontos  a telepítés  helyszínének  előzetesen megvizsgálása,
ha lehet, hogy alkalmas-e egyáltalán arra, hogy a telepítendő
rádiós  rendszer  a  jövőben  megbízhatóan  működjön.  Ez  a
felmérés két vizsgálatból állhat, melyeket az AgileIQ program
(és az RF/IF rádiós interfész) segítségével végezhető el:

• RF  energia  felmérés:  a  vizsgálat  során  ellenőrizhető,
hogy az egyes kiválasztott csatornák mennyire zavartak.
A  vizsgálatot  érdemes  a  helyszín  több  pontján  is
elvégezni.  Az  eredmények  alapján  kiválasztható,  hogy
mely  csatornák  lesznek  alkalmasak  a  rádiós  rendszer
számára, és melyek használata kerülendő.

• Kapcsolatok minőségének ellenőrzése: Két ideiglenesen
felcímzett  érzékelővel  leellenőrizhető  a  helyszín  két
tetszőleges  pontja  között  az  aktuális  kommunikációs
kapcsolat  (csillapítás,  jelerősség),  az  RF  energia
felmérés vizsgálat alapján kiválasztott csatorná(ko)n. Az
ellenőrzés  során  mindkét  érzékelő  LED-jének  színe
mutatja  az  adott  kapcsolat  minőségét  (zöld=jó,
sárga=még épp jó, piros=nem megfelelő).

6. oldal Agile - Alkalmazási segédlet Promatt - System Sensor

5. ábra: A GW által szinkronizált kommunikáció

n. 
időrés

0. 
időrés

. . . 

... 

1. kérés
GW felé

n. 
időrés

0. 
időrés

. . . 

... 

2. kérés
GW felé

0. 
időrés

n. 
időrés

. . . 

... 

válasz
GW-től

idő
... 

1. kérés
GW felé

Szuperkeret = ~5 s ~0,5 s

A rádiós eszközök 
állapotának továbbítása a 
GW (tűzjelző központ) felé

Parancs a 
tűzjelző központ 

(GW)  felől

©
P
R
O
M

A
T
T
 K

ft

                                                                                     

                                                                                     



HELYSZÍNI FELMÉRÉS

Érdemes  előre  eltervezni,  mit,  hol  és  hogyan  szeretne
vizsgálni a helyszínen. Az AgileIQ programmal elkészíthető a
helyszín  rajza,  melyen,  a  helyi  előírások  szerint,
elhelyezhetők a tervezett rádiós eszközök, megrajzolhatók a
falak,  egyéb  tárgyak,  és  szimulálható  csillapító  hatásuk,  s
végül kialakíthatók a rádiós eszközök közötti kapcsolatok. E
kapcsolatok  egy táblázatba  exportálhatók,  melyek  jósága a
Kapcsolatok  minősége  vizsgálattal  a  helyszínen
ellenőrizhető.

A  helyszíni  vizsgálathoz  érdemes  kinyomtatni  a  korábban
megrajzolt helyszínrajzot, bejelölni  az esetleges eltéréseket,
megjegyzéseket,  bár  mindezt  az  AgileIQ  programban  is  el
lehet végezni.

Fontos: A  helyszíni  felmérés  során  mindig  csak  1  db
számítógéphez kapcsolódó RF/IF lehet aktív!

4.2.1. MIRE VAN SZÜKSÉG A A HELYSZÍNI FELMÉRÉSNÉL?

Az alábbi lista a minimális eszközigényt tartalmazza:

• Notebook/táblagép feltelepített AgileIQ programmal

• Rádiós USB-s interfész (RF/IF) az AgileIQ programhoz

• Min. 2 db 200-as sorozatú rádiós érzékelő

• Összesen 3 készlet (12 db) Duracell 123 típusú elem

A System Sensor még további  hasznos eszközöket  ajánl  a
felméréshez:

• POLE HWKIT: Teleszkópos (1,5 - 5,2 m) rúd

• CUP HWKIT: Rúdra szerelhető érzékelőtartó fej

• SOLOADAPT HWKIT: Adapter az érzékelőtartó fej és egy
SOLO teleszkópos rúd közé

• BAG RF HWKIT: Felmérő táska a rúdhoz és egyebekhez

Megjegyzés: Táblagép használata esetén szükség lehet egy
mini USB adapterre is.

A kép egy POLE HWKIT-re szerelt CUP HWKIT-et ábrázol.

5. NÉHÁNY TIPP AZ AGILE RENDSZER 
HASZNÁLATÁHOZ

A System  Sensor  Agile  rádiós  rendszerének  tervezése  és
telepítése során érdemes az alábbiakat szem előtt tartani.

A  rádiós  rendszer  eszközei  a  tűzjelző  központ  számára
látszólag vezetékes eszközökként jelennek meg. Ellenőrizze,
hogy a  rádiós  és  vezetékes  eszközök  száma nem haladja
meg  a  címzőhurkonként  maximálisan  megengedett  99
érzékelő és 99 modulcímet.

A tervezés során ellenőrizze, hogy az adott típusú eszközök
felszerelési távolságai, a hang- fényjelzők lefedési területei, a
kézi  jelzésadók  felszerelési  pozíciói  a  helyi  előírásoknak
megfelelnek-e.

Az Agile rendszerben egy helyszínen - optimális esetben - 8
rádiós rendszer (8 db GW) üzemelhet egyszerre,  s minden
GW-hez  32  db  rádiós  eszköz  (érzékelő  és/vagy  modul)
csatlakozhat.  (Az  M200F-RF  ismétlő  egységek  vezérlő
modulnak  számítanak.  Az  M200I-RF  másodkijelzők  nem
foglalnak el címhelyet. A rajtuk levő címkapcsolók kizárólag
csak a rádiós rendszerbeli azonosításra szolgálnak.)

A  GW  pozícióját  úgy  válassza  meg,  hogy  mind  a
címzőhurokhoz,  mind  a  hozzá  tartozó  rádiós  eszközökhöz
közel legyen. 

Próbálja  beazonosítani  azokat  az  eszközöket,  melyeknek
problémájuk  lehet  2  másik  hálóbeli  eszközzel  történő
kommunikációval.  Szükség  lehet  újabb  eszközök,  vagy
ismétlő  egységek  beiktatására  a  gyenge  kapcsolat
kijavítására.

A tervezésnél figyelemmel kell lenni minden zavaró tárgyra,
szerkezetre és az általuk okozott csillapításra, így

• a falak típusára és vastagságára,

• szerkezeti tartógerendákra,

• magas, padlótól mennyezetig érő fémszekrényekre és IT
berendezések magas fém rackjaire.

A  rádiós  rendszer  tervezésekor  figyelembe  kell  venni  a
helyszíni működési körülményeket is, mint

• erős  helyi  zavaró  hatásokat,  interferenciákat  (pl.  más
rádiós biztonsági rendszerek, vagy RFID olvasók felől),

• a  helyszín  változásait  (pl.  új  belső  elválasztók,  falak
kialakítását),

• nagyobb méretű fémtárgyak (pl. víztartály) elhelyezését,

• az olyan helyeket,  ahol  nagyobb méretű tárgyak  gyakori
mozgatásával, vagy mozgásával kell számolni (pl. rakodó
öblök, liftaknák, raktár helységek),

• közeli  épületekről  vagy  nagyobb  tárgyakról  esetleg
visszaverődő  jeleket,  melyek  mértéke  a  környezeti
körülményektől függ (pl. eső). 

Bár az Agile rádiós eszközök érzékenysége minden irányban
közel  azonos,  érdemes  feljegyezni,  hogy  a  Kapcsolatok
minősége ellenőrzésekor melyik irányban mutatta az eszköz
a legkedvezőbb jelerősségi értékeket, és az eszköz végleges
felszerelésekor ezt az orientációt érdemes figyelembe venni. 

A rádióhullámok minden irányban,  jobbra-balra,  előre-hátra,
fel-le  egyaránt  terjednek.  Kis  csillapítású  födém  esetén
célszerűbb  lehet  egy  több  szintet  lefedő  rádiós  rendszert
kialakítani,  míg  nagyobb  csillapítású  födém  esetén  a
szinteken belül kialakított rádiós rendszer lehet a kedvezőbb,
ahogy azt a 6. ábra mutatja..
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NÉHÁNY TIPP AZ AGILE RENDSZER HASZNÁLATÁHOZ

5.1. EGY FAL CSILLAPÍTÁSÁNAK MÉRÉSE

Egy fal,  vagy határoló  elem csillapítása az alábbiak  szerint
állapítható meg:

Egy  speciálisan  1.  és  2.  címre  állított  kiprogramozott
érzékelővel, ún. ping-pong párral a Kapcsolatok minőségének
ellenőrzése  szerint  végezhető  a  mérés.  (Az  érzékelők  a
Kapcsolatok minősége varázslóval címezhetők  fel.)  Először
helyezze el a két eszközt egyazon helyiségben, az 1. címűt a
PC (RF/IF) közelében, de attól legalább 1 m távolságban, a
2.  című  érzékelőt  a  mérendő  fal  közvetlen  közelében.
Jegyezze meg a 2. című eszköz orientációját (az aljzaton levő
jelzést az É-i irányhoz képest).

1) Válassza  ki  az  TERÜLET  FELMÉRÉS/  Kapcsolatok
minősége ablakot, és kattintson a Új kapcsolat felmérés
gombra. 

2) Válassza ki a kívánt csatornát (a két érzékelő helyét nem
kell  feltétlenül  megadni),  majd  a  Felmérés  és  Start
gombokkal  indítsa  el  a  mérést.  A két  érzékelő  között  a
helyiségen  belül  mért  csillapítás  és  jelerősség  értékek
megjelennek az idődiagramon.

3) Állítsa  le  a  mérést  a  Stop  gombbal  és  jegyezze  fel  az
aktuálisan mért csillapítás értéket. 
 

4) Az eredményt  nem kell  az OK gombbal  elmenteni  (csak
feljegyezni), így a Mégsem gombra kattintva ki lehet lépni.

5) Helyezze a 2. című érzékelőt a fal túlsó oldalára a korábbi
orientációjának  megfelelően,  és
ismételje  meg  a  mérést,
feljegyezve az új csillapítás értéket.

A  második  mérés  csillapítás  értékéből  kivonva  az  első
értéket  megkapható  a  fal  által  okozott  jelerősség
csökkenés (34,6 - 27,5 = 7,1 dB).

6) A rádiós rendszer tervezésekor ez az érték adható meg a
fal  aktuális  csillapítás  értékeként  a  Fal  szerkesztése
információs dobozban mint Egyéni faltípus.

5.1.1. SIKERTELEN HÁLÓ-KIALAKÍTÁS

Amennyiben  a  Háló-kezelése eszköz  nem  képes
működőképes  hálót  kialakítani  a  kiválasztott  algoritmus
szerint  a  terven  szereplő  adatokkal  (eszközök,  falak,
födémek) és a megadott beállításokkal, akkor ezt A háló nem
hozható létre hibaüzenettel jelzi. Amennyiben van rá mód, a
hiba okát/okait is jelzi a program. 

Ilyen esetekben, figyelembe véve a kijelzett oko(ka)t, a terv
kisebb módosításaival esetleg orvosolható a gond:

• Változtasson  a  GW  pozícióján  úgy,  hogy  az minél  több
rádiós eszközhöz közelebb kerüljön.

• Helyezze el úgy a rádiós eszközöket, hogy minél közelebb
kerüljenek egymáshoz (de min. 1 m!).

• A  háló  kialakításakor  engedélyezze  a  hosszabb
kapcsolatok, láncok használatát.

• A  Még épp  jó vagy  esetleg  Nem  megfelelő minősítésű
kapcsolatok  közé  helyezzen  el  ismétlő  egységet  vagy
újabb rádiós eszközt.

• Ellenőrizze,  nem  választott-e  túl  magas  csillapítást  a
falakhoz, és megfelelően méretezte-e be a rajzot.

Gyenge minőségű kapcsolat esetén

A gyenge minősítésű  kapcsolatoknál  próbálja  áthelyezni  az
eszközöket kedvezőbb pozíciókba.  Ha ez nem megoldható,
helyezzen a közelükbe ismétlő egységet.

Hosszú folyosó esetén

Egy stabil,  megbízható háló a GW felé több kapcsolattal  is
rendelkezik,  míg az eszközök  a szomszédos eszközök  felé
legalább  2  kapcsolattal  rendelkeznek.  Egy  hosszú  folyosó
esetén  ezt  nehezen  lehet  megvalósítani,  így  két  eszköz
között  könnyen  kialakulhat  hosszú,  gyenge  minőségű
kapcsolat. Folyosókon tehát csak ismétlő egységekkel, vagy
újabb,  az  előírásokhoz  képest  sűrűbben  elhelyezett
eszközökkel biztosítható a megbízható háló.

Nagy csillapítású falak esetén

A  falak  jelentősen  csökkentik  a  rádiós  jelek  erősségét,
lerontva  ezzel  az  eszközök  közötti  kapcsolatok  minőségét.
Amennyiben  egy  fal  két  oldalán  elhelyezett  eszköz  között
gyenge minőségű  kapcsolat  adódik,  megpróbálkozhat  a  fal
egyik,  vagy  mindkét  oldalán  elhelyezett  ismétlő  egység
alkalmazásával.

A fenti esetek mindegyikében ismétlő egység helyett akár egy
másik rádiós eszköz is alkalmazható. 

5.1.2. A HÁLÓ KIALAKÍTÁSA UTÁNI MÓDOSÍTÁS

Amennyiben  módosítani  kell  egy  terven  (eszköz
hozzáadásával,  mozgatásával,  vagy  törlésével),  melynek
kapcsolatait  már  kialakította  a  Háló  kezelése eszközzel,
akkor először törölni kell a meglevő kapcsolatokat, majd újra
létre kell  hozni  a hálózatot.  Mielőtt  a kapcsolatokat  törölné,
érdemes egy másolatot készíteni a korábbi tervről (hálóról) a
HELYszín  fül  menüjének  A  konfiguráció  másolása
parancsával. 

A  kialakított  háló  kapcsolatai  a  tervezői  felületre  kettőt
kattintva  előhívott  menü  Az  összes  kapcsolat  törlése
parancsával törölhető. 
Végezze el a szükséges módosításokat
a  terven,  végül  a  Háló-kialakító
eszközzel  hozza  létre  az  új
konfigurációnak megfelelő hálózatot.

8. oldal Agile - Alkalmazási segédlet Promatt - System Sensor
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NÉHÁNY TIPP AZ AGILE RENDSZER HASZNÁLATÁHOZ

5.2. MIT TEGYEN?

• Ellenőrizze,  hogy  a  rádiós  eszközök  számára  van-e
elegendő szabad cím a címzőhurkon.

• Biztosítson  elegendő
távolságot  (min.  1  m)
minden  rádiós  eszköz
között. 

• A  helyszín  felmérése
során  végezze  el  az
RF  energia  felmérést
és  a  Kapcsolatok
minőségének
ellenőrzését  legalább
a  kritikusnak  vélt
helyeken.

• Helyezze  a  GW-t
legalább  1,8  m  magasra,  a  forgalmas  helyektől  (pl.
lépcsőház), nagyobb fém tárgyaktól (pl. lift, mozgólépcső)
minél távolabb.

• A GW  legyen  könnyen  elérhető  helyen  a  karbantartási
feladatokhoz.

• Ha lehet,  a  rádiós  eszközöket  mindig  úgy  helyezze  el,
hogy közvetlenül "lássák egymást". 

• A  bemutetott
elrendezésnél a hang-
fényjelzőt  a  kézi
jelzésadóval szembeni
falon  kellene
elhelyezni.  Ezzel  a
módosítással
mindegyik  eszköz
közvetlenül  láthatná
egymást,  nem  is
beszélve arról, hogy a
hang-fényjelző
villogása is könnyebben felismerhető lenne.

• Biztosítsa,  hogy  a  868  MHz-es  sávban  működő  egyéb
rádiós rendszerek (pl. RFID áruazonosítók) legalább 5 m
távolságra legyenek az Agile rendszer eszközeitől. 
(Az  RFID  rendszerű  áruazonosítók,  általában  rejtett
helyeken levő címkéi,  tag-jei  antennájukkal  a  leolvasóik
felé sugároznak.)

• A  helyszín  felmérésekor  végrehajtott  Kapcsolat
minőségének  ellenőrzése  során  a  vizsgált  eszközök
helyzete legyen minél közelebb a végleges pozíciójukhoz.

• A  rádiós  rendszert
mindig  zárt  ajtókat,
nyílászárókat
feltételezve  tervezze,
és a helyszín felmérése
során  végzett
méréseknél  is  csukja
be azokat.

• A  kritikus  kapcsolatok
(Kapcsolatok
minőségének)
ellenőrzése  során
mindig  keresse  meg  a
2.  számú  eszköz
legkedvezőbb
orientációját,  és  ezt
jelölje is meg a helyszínrajzon az AgileIQ programban. 

• Az egy helyszínen működő rádiós rendszerek (GW-k) fő-
csatornái,  az esetleges áthallások elkerülésére, soha ne
legyenek  szomszédosak.  Az  elválasztó  csatorna
minősége ebben a tekintetben lényegtelen.

• A rádiós eszközökben mindig 4 elemet használjon. 
(A  Kapcsolatok  minősége  ellenőrzésekor  elég  1-1  db
elem a 2. pozícióban, de az legyen új, használatlan.)

• Az eszközök címét az elemek behelyezése előtt állítsa be.

• Egy-egy rádiós rendszer üzembe helyezése után mindig
ellenőrizze le az összes eszköz riasztás- és hibajelzését.
Riasztást  (tűzjelzést)  az  aljzat  jelzéséhez  helyezett
mágnessel,  míg  hibajelzést  az  érzékelők  kitekerésével
(Szabotázs  hiba  =  Alacsony  kamraérték  hibajelzés  a
központon) lehet szimulálni. 

5.3. MIT NE TEGYEN !

• A  rádiós  eszközöket  ne
szerelje  zavaró  tárgyak
mögé,  melyek
csillapíthatják  a  rádiós
terjedést  és  hibát
okozhatnak  az  eszközök
közötti kommunikációban.

• A rádiós eszközöket soha
ne  szerelje  egymástól  1
méteren  belül,  vagy
egymás mögé. A túl kicsi
csillapítás  is,  a  vevők
túlvezérlődése  miatt,
gondot  okozhat  a
kommunikációban.

• A  rádiós  eszközöket,  beleértve  a  GW-t  is,  ne  szerelje
elektromos kapcsoló szekrények közelébe.

• Az egy helyszínen működő rádiós rendszerek fő-csatornái
soha nem legyenek egymással szomszédosak. 

• Egy-egy  rádiós  rendszer  fő-csatornájaként  soha  ne
válasszon Nem megfelelő minősítésű csatornát. 

• Még éppen jó minősítésű csatornát csak akkor használjon
fő-csatornaként, ha ez elkerülhetetlen. Az ilyen csatornák
Tartalék-csatornaként még megfelelőek. 

• A Kapcsolatok  minősége  ellenőrzéskor  Nem megfelelő-
nek  minősített  kapcsolatokat  soha  ne  hagyjon  a
rendszerben.  Az  eszközök  pozíciójának  módosításával,
vagy  ismétlő  egység  közbeiktatásával  javítson  a
helyzeten. 

• Ne hagyja bent az elemeket olyan eszközökben, melyek
nem részei az adott rádiós rendszernek, vagy melyeket a
helyszíni felméréskor használt.

És végül . . . 

• Ne  távozzon  el  a  helyszínről  anélkül,  hogy  az  üzembe
helyezett rádiós rendszer minden eszközének riasztás- és
hibajelzését ellenőrizte volna:  
-  Riasztást  (tűzjelzést)  az  aljzat  jelzéséhez  helyezett
mágnessel  (és  füsttel),  vagy  a  Solo  karbantartó
eszközökkel, míg 
- hibajelzést pl. az érzékelők kitekerésével (Szabotázs hiba
= Érvénytelen válasz) lehet szimulálni.
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