
A System  Sensor  rádiós  eszközeiből  felépített  rádiós  (al)rendszer  a  tűzjelző  központ  címzőhurkára 
csatlakoztatott  gateway-ből (GW) és az ezzel kommunikáló max. 32 rádiós eszközből áll.  A Notifier intelligens 
tűzjelző központ a rádiós eszközöket, a GW közvetítésével, a rajtuk levő forgókapcsolókon beállított címeken látja,  
a vezetékes eszközökhöz hasonlóan. A rádiós modulok (kézi jelzésadó) és az érzékelők, a vezetékes eszközökhöz 
hasonlóan,  azonos  címeken  is  lehetnek.  A rendszer  konfigurálásához  ismerni  kell  az  eszközök  címzőhurkon 
elfoglalt címeit.

Egy rádiós rendszer működésének alapfeltétele, a rádiós eszközök és a GW megfelelő konfigurálása. Üzembe 
helyezéskor minden eszközbe be kell programozni a rá vonatkozó adatokat: melyik csatornán, a rádiós hálózat  
mely eszközeivel fog kommunikálni stb. Minden rádiós eszköz egyben adó/vevő (transceiver) is, mely így képes 
adatokat továbbítani egy, a GW-től távolabbi eszköztől/eszköz felé, így a rendszer megbízhatósága a vezetékes 
rendszerekkel azonos.

Az  AgileIQ  programmal  egy-egy  projektben,  avagy  helyszínen  levő  összes  rádiós  rendszer  terve,  és  az  
eszközeinek konfigurációjához szükséges adatok elkészíthetők. A program az egy GW-hez tartozó eszközök által  
védett részt területnek nevezi, melyhez helyszínrajz is rendelhető. (Egy adott GW-hez tartozó eszközöket általában 
érdemes a központban egy kijelzési  zónához rendelni!)  Egy-egy helyszínen, a rádiós csatornák rendelkezésre 
állásának  függvényében,  több  terület,  azaz  GW  alá  rendelt  rádiós  rendszer  is  működhet  egyidejűleg,  
természetesen eltérő csatornákon. Minden egyes területhez (GW-hez) különböző ún. konfigurációk is készíthetők,  
melyekkel  pl.  különböző  elrendezésű  eszközökkel  felépített  rádiós  rendszer  működése  szimulálható.  Egy 
helyszínrajzból  kiindulva  megadható az egyes  eszközök helye,  típusa,  beméretezhető  a  rajz,  elhelyezhetők a 
különböző csillapítást okozó falak, elválasztók stb. Minél pontosabb az előre elkészített terv, avagy konfiguráció,  
annál megbízhatóbban fog működni a kész rádiós rendszer.

A tervezésnél  modellezett  konfigurációs  paraméterek  GW-be töltése  előtt,  érdemes  egy  helyszíni  felméréssel 
ellenőrizni,  hogy  az  AgileIQ  programmal  szimulált  eredmények  mennyire  felelnek  meg  a  valóságnak. 
Leellenőrizhető  az  egyes  csatornák  zavartsága,  a  különböző  pontokon  levő  eszközök  közötti  kommunikációs 
kapcsolat  minősége,  így  szükség  esetén,  még  időben  módosíthatók  a  modellezésnél  kapott  konfigurációs 
paraméterek.  Az  AgileIQ  program  egy  USB  portra  csatlakoztatható  rádiós  interfész,  az  ún.  RF/IF 
közreműködésével képes a 200-as rádiós rendszer eszközeivel kommunikálni.

A rádiós rendszer konfigurációját a GW-be kell  feltölteni.  A konfiguráció tartalmazza, hogy a GW melyik fő- és 
tartalék-csatornán,  a  rádiós  hálóban  levő  eszközök  mely  más  eszközökkel,  milyen  címeken  kommunikálnak. 
Ezután  a  GW  a  kapott  paraméterek  alapján  konfigurálja  a  hozzá  tartozó  rádiós  háló  többi  eszközét,  és  
szinkronizálja működésüket. Ettől kezdve tekinthető a rádiós rendszer üzembe helyezettnek.

Az  AgileIQ  programmal  egy  már  működő  rádiós  rendszer  valós  idejű  állapota  a  diagnosztikai  parancsokkal  
ellenőrizhető. A programmal mind a tervezés, mind az üzembe helyezés, mind a karbantartások során a megfelelő 
jelentések elkészíthetők.

System Sensor – Promatt AgileIQ rövid útmutató - 1 -

ÚTMUTATÓ A 200-as RÁDIÓS RENDSZER ÉS AZ AgileIQ PROGRAM HASZNÁLATÁHOZ

©
P
R
O
M

A
T
T
 K

ft

                                                                                     

                                                                                     



Egy új rádiós hálózat megtervezése a HELYszín fül választásával indítható.

Egy új projektet a       ikonra kattintva indítható, majd a HELYSZÍN INFORMÁCIÓK dobozban kell megadni a  
projektfájl nevét. Egy már létező, korábban elmentett projekt a         ikonra kattintva nyitható meg.

A HELYSZÍN TERÜLETEI dobozban a         ikonra kattintva hozható létre egy új terület. 
(Minden  Terület  tulajdonképpen  egy-egy  GW-hez  tartozó  rádiós  alrendszert  jelent, 
melyekből egy adott helyszínen, projektben több is lehet.) A területekhez jpg formátumú 
helyszínrajz is rendelhető, melyek akár CAD formátumú fájlból is létrehozhatók. Ehhez 
duplán a terület nevére kell kattintani, és a legördülő parancsmenüből a Válasszon képet  
a területhez, vagy A CAD konverter megnyitása parancsot kell választani.

Az új területet létrehozása után, megjelenik egy új,  TERÜLET FELMÉRÉS fül.  Ezen a fülön az RF ENERGIA 
FELMÉRÉS ablakban az egyes  csatornák zavartsága,  míg a  KAPCSOLATOK MINŐSÉGE ablakban a rádiós 
hálóban levő eszközök közötti kapcsolat jósága ellenőrizhető.

Minden  egyes  területhez  (azaz,  rádiós  alrendszert  vezénylő  GW-hez)  több 
konfiguráció  is  készíthető  (pl.  az  adott  területen  különböző  módon  elhelyezett 
eszközökkel stb.). Egy-egy terület vagy egy területen belüli konfiguráció címsorára 
kettőt  kattintva  azok  a  további  parancsok  jeleníthetők  meg,  melyekkel  az  adott  
terület  vagy  konfiguráció  szerkeszthető,  másolható,  törölhető,  vagy  jelentése 
elkészíthető.

Az  adott  terület  modellezése,  az  eszközök  pozíciójának,  típusának megadása  a 
KONFIGURÁCIÓ KEZELÉSE / TERVEZÉS fülön kezdhető el. (Fontos: a képernyőn az egyes tételek mozgatása 
nem a "fogd és vidd", hanem a "kattints-mutasd-kattints" (click-point-click) módszerrel történik.) A KONFIGURÁCIÓ 
KEZELÉSE fül megnyitásakor a GW ikonja a rajzfelület bal felső sarkában jelenik meg. A GW áthelyezéséhez 
először a         Kiválasztás (Mozgatás) ikonra, aztán a GW ikonjára, majd végül az új pozícióra kell kattintani.

Hasonlóan helyezhetők el a rádiós eszközök (érzékelők, modulok, ismétlő egység) is a helyszínrajzon: először az 
elhelyezendő eszköz ikonjára, majd a helyszínrajz kívánt pozíciójára kell kattintani. Az eszközök pozícióját a GW-
nél leírt módon lehet módosítani. Egy-egy eszköz a        ikonra, majd magára az eszközre kattintva törölhető a 
rajzterületről. 

A program működéséhez szükség van a rajzterület beméretezésére is. A        Méretező ikon kiválasztása után a 
helyszínrajz két olyan pontjára kell kattintani, melyek távolsága ismert. (Ehhez persze célszerű már korábban a 
területhez egy,  a helyszínt  ábrázoló jpg képet  rendelni.)  A megjelenő ablakban megadható a bejelölt  két  pont 
közötti távolság.

Az  eredeti  helyszínrajzot  alapul  véve  megrajzolhatók  a  terület  falai,  illetve  a 
rádióhullámok  csillapítását  okozó  egyéb  zavaró  tárgyak  is.  Rákattintva  a  Fal 
ikonra        megjelenik a Fal szerkesztése ablak, melyben kiválasztható a fal típusa, 
módosítható  a  felajánlott  csillapítás  értéke,  és  -  pl.  egy  fémhálós  fal  esetén  -  
kiválasztható akár végtelen csillapítás is. A rajzterület két pontjára kattintva rajzolható 
meg a fal.

Ha a rajz (a  terület  egy adott  konfigurációja)  elkészült, 
kettőt  kattintva  a  szabad  felületre,  megjeleníthetők  a 
további parancsok. 

A  Háló-kialakító  eszköz  parancsot  választva 
utasítható  a  program,  hogy  a  legkedvezőbb 
elemfogyasztást,  vagy  a  legmegbízhatóbb 

rádiós  kapcsolatot  figyelembe  vevő  algoritmussal  alakítsa  ki  a  rádiós 
eszközök  közötti  kapcsolatokat.  A  Háló  kialakítása gombra  kattintva  a 
program  a  választott  algoritmus  szerint  automatikusan  kialakítja  és 
kirajzolja a rádiós hálózatot.

A kialakított háló egyes kapcsolatai (két rádiós eszköz közötti kapcsolat) a Kapcsolatok exportálása paranccsal 
exportálhatók  egy  táblázatba,  melyek  később  a  TERÜLET  FELMÉRÉS  /  KAPCSOLATOK  MINŐSÉGE  fülön 
felhasználhatóak a kapcsolatok aktuális megfelelőségének ellenőrzésére.
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Egy  rádiós  rendszer  tervének  véglegesítése  és  a  rendszer  konfigurálása  előtt  érdemes  a  helyszínt  –  rádiós 
szempontból – előzetesen ellenőrizni. Az ehhez való eszközök a TERÜLET FELMÉRÉS fülön érhetők el.

RF ENERGIA FELMÉRÉS (Csatornák zavartságának ellenőrzése)

Ezzel  a  méréssel,  melyet  a  helyszín  több  pontján  is  érdemes  elvégezni, 
kideríthető, hogy egy-egy adott ponton mennyire zavartak az egyes csatornák. 
A        ikonra kattintva megadható, mely pontból (Pozíció) történik a mérés, 
kiválasztható,  hogy  egy  csatornát  mennyi  ideig  figyeljen  a  program 
(mp./csatorna), majd a             gombbal elindítható a csatornák letapogatása.  
A letapogatás végeztével a program kijelzi, hogy az adott pontban mérve mely 
csatornák  Megfelelőek,  Még  épp  jók,  illetve  Nem  megfelelőek rádiós 
szempontból. A felmérés eredménye, mint rekord, az             gombra kattintva 
menthető el  a  TERÜLET FELMÉRÉS-hez tartozó  táblázatba.  A helyszínen 
elvégzett csatorna zavartsági adatok alapján választható ki a rádiós rendszer 
kommunikációjára használt fő- és tartalék csatorna, melyek lehetőleg mindig 
csak Megfelelő minősítésű csatornát legyenek, és legalább egy üres csatorna legyen a két csatorna között.

KACSOLATOK MINŐSÉGE

Két  tetszőleges  helyen  levő,  nem-üzembe helyezett,  1.  és  2.  címre  állított  
rádiós  eszköz  közötti  kapcsolat  jósága ellenőrizhető  ezzel  a  paranccsal.  A 
Kapcsolat  minősége rekord dobozban a        varázsló gombjára kattintva 
hozhatók létre a méréshez szükséges, 1. és 2. címre állított kiprogramozott 
eszközök.

A képen látható Kapcsolat  minősége rekord doboz a program 3 különböző 
részéből is megnyitható:

1./2.: A TERÜLET FELMÉRÉS / KAPCSOLATOK MINŐSÉGE dobozból:

- Kettőt kattintva a Kapcsolatok minősége táblázat egy meglevő sorára a Kapcsolat 
felmérés szerkesztése parancsot kell választani, vagy

- az Új kapcsolat         ikonra kell kattintani

3.  A  KONFIGURÁCIÓ  KEZELÉSE  /  TERVEZÉS  ablakban  kettőt  kattintva  a 
rajzterületen levő egyik kapcsolatra.

A kapcsolat jósága, minősége az alábbi módon ellenőrizhető le:

Legyenek az eszközök a kívánt pozíciókban úgy, hogy az RF/IF (azaz a PC) az 1.  
című eszköz közelében legyen.  A Kapcsolat  minősége rekord felvétele ablakban a 
Felmérés              gombra kattintva, majd az ekkor megjelenő Kapcsolat minőségének 
mérése ablakban a                gombbal indítható az érzékelők közötti rádiós kapcsolat 
ellenőrzése.  A  két  eszköz  közötti  aktuálisan  mért  értékek  az  időbeli  grafikonon 
folyamatosan megjelennek, és az átlagos csillapítás és jelerősség (RSSA) értékek is 
leolvashatók. A Hibaarány és Minőség szimbólumok jelzik a kapcsolat minőségét. A mérés a Stop gombbal állítható 
le, majd az eredmény az                gombbal fogadható el.

A különböző  helyeken  levő  érzékelők  közti 
kapcsolat  minősége  alapján,  szükség 
esetén,  még  módosítani  lehet  az  eredeti 
konfigurációs rajzon. 

A  rádiós  hálózat  konfigurálása,  üzembe 
helyezése  előtt  a  terület  konfigurációját 
zárolni  kell  a  Konfiguráció  zárolása 
paranccsal. Ettől kezdve a konfiguráció már 

nem módosítható többé.

(Bármikor készíthető egy lezárt konfigurációról tovább szerkeszthető másolat a TERÜLET KONFIGURÁCIÓI fülön 
elérhető Konfiguráció másolása paranccsal.) 
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A lezárás előtt  még módosítható a terület adott  konfigurációjának neve, valamint a RF ENERGIA FELMÉRÉS 
(Csatorna zavartság ellenőrzés) és a KAPCSOLATOK MINŐSÉTGE mérések alapján kiválasztott fő-, és tartalék 
csatornák sorszáma. A konfiguráció lezárása után a KONFIGURÁCIÓ KEZELÉSE ablakból eltűnik a TERVEZÉS 
fül, helyette az ÜZEMBE HELYEZÉS és DIAGNOSZTIKA fülek jelennek meg.

A tervezéskor elkészített rádiós hálózat konfigurációja az 
RF/IF  segítségével  tölthető  fel  a  GW-be.  Ennek 
legegyszerűbb módja a teljes üzembe helyezési folyamat 
lefuttatása  GW-n  keresztül,  melyet  GW  konfigurálásnak 
nevezünk.  Ezt  akkor  érdemes  használni,  ha  az  összes 
eszköz már a végleges helyén fel van szerelve. Az RF/IF-
fel  (PC-vel)  csak  a  GW  közelében  kell  lenni,  a  rádiós 
eszközök  végleges  konfigurálását  és  a  kapcsolatok 
ellenőrzését már a GW végzi el. 

A GW konfigurálása a  GW konfigurálás varázsló        (első alkalommal ajánlott),  vagy a  GW - Kézi feltöltés 
közvetlen           paranccsal hajthatók végre.

A rádiós rendszer üzembe helyezése után természetesen a vezetékes tűzjelző központ konfigurációs adatait is 
módosítani kell:  a konfigurációs terv alapján a rádiós eszközöket is fel kell  programozni a megfelelő érzékelő, 
illetve modul címen: optikai füstérzékelőt (PHOT), hőérzékelő vagy hősebesség érzékelőt (THER), kombinált füst-,  
hő- és IR érzékelőt (OMNI), kézi jelzésadót (PULL), ismétlő egységet (FORC) típusazonosítóval. A címzőhurkon 
levő GW-nek FORC típusazonosítót kell beállítani. Célszerű az egy adott GW-hez tartozó rádiós eszközöket (és 
magát a GW-t) azonos kijelzési zónához rendelni. A tűzjelző központ konfigurálás során kell megadni a szükséges  
bemenet-kimenet összerendeléseket, vezérléseket (CBE) is.

Egy adott helyszínen, projekten belül több, GW-kkel vezérelt, de különböző csatornákon működő rádiós alrendszer  
(terület konfiguráció) is létezhet. Az egyes rádiós alrendszereket külön-külön kell üzembe helyezni, és ügyelni kell 
arra, hogy egy helyszínen belül egyszerre mindig csak egy alrendszer üzembe helyezése történjen. Az összes  
alrendszer üzembe helyezése után a tűzjelző központ autoprogramozásával is felvehetők a rádiós eszközök és a 
GW-k a központ konfigurációjába, de ekkor utólag kell  kitölteni az eszközök összes paraméterét (pontos típus, 
elnevezés, zóna, CBE stb.).

A rádiós alrendszer(ek)  üzembe helyezése és a tűzjelző központ konfigurálása után ellenőrizni  kell  az összes 
rádiós eszköz tűz- és hibajelző képességét.

Üzembe helyezett és működő rádiós hálózat állapotáról csak a DIAGNOSZTIKA fül parancsával lehet információt  
szerezni.  A  rádiós  eszközök  és  a  köztük  levő  kapcsolatok  aktuális  állapota,  valamint  egy  1000  mélységű 
eseménytár (log) olvasható be az RF/IF-en keresztül a GW-ből. 

Megjegyzés: A GW-ben levő eseménytár a KÖZVETLEN ESZKÖZPARANCS ablak az Eseménytár visszaolvasás 
a GW-ből paranccsal is beolvasható a számítógépbe.

(Amennyiben  a  konfigurációs  adatok  másolata  is  le  lett  töltve  a  GW-be  üzembe 
helyezéskor, akkor akár ez is beolvasható a KÖZVETLEN ESZKÖZPARANCS ablak a 
Projekt visszaolvasása a GW-ből paranccsal.) 

Nyissuk  meg  az  adott  konfigurációhoz  projekt  fájlját,  válasszuk  ki  a  megfelelő 
konfigurációt,  és az RF/IF-fel (PC-vel) menjünk a GW közelébe. A diagnosztika fül 
gombjával        indítható el az adatok beolvasása, míg a mellette levő Eseménytár 
doboz  kipipálásával  az  eseménytár  is  letöltődik.  A  letöltés  (elég  időigényes)  folyamata,  majd  a  beolvasott  
események a bal oldali ablakban követhetők.

Egy adott diagnosztikai letöltéshez tartozó rekordra kettőt kattintva a legördülő menüből akár meg is nyitható a 
diagnosztikai jelentés, mely ki is nyomtathó, illetve pdf formátumúvá alakítható.
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A GW állapotjelzései
A  GW  modul  2  állapotjelző  LED-del 
rendelkezik:  LED1:  a  címzőhurok 
kommunikációs  állapotát,  LED2:  a 
rádiós  (RF)  kommunikáció  állapotát 
mutatja.

A  GW-ben  aktuálisan  letárolt 
paraméterektől,  valamint  a  hálózat 
aktuális  állapotától  függően  a  GW  – 
rádiós szempontból – az alábbi állapotok egyikében lehet, melyet a LED2 jelez:
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A címzőhurok állapotát jelző LED1:
Normál üzem Zöld villogás: a GW minden egyes lekérdezésekor a központ felől.

Hiba Sárga villogás

Izoláció Sárga folyamatos

Bekapcsolás Piros folyamatos (a központ bekapcsolási parancsának hatására; pl. ha a 
GW-hez  rendelt  eszközök  riasztását  CBE-n  keresztül  a  a  GW 
aktiválásához, bekapcsoláshoz rendeltük; a LED bekapcsolása übereli  a 
többi állapotot)

A rádiós hálózat állapotát jelző LED2:
Bekapcsolási Zöld 3 s hosszú A GW még kiprogramozott, gyári állapotú, nincs üzembe helyezve

inicializálás Zöld villogás 3x; A GW már üzembe helyezett állapotú

Kiprogramozott
(Un-commissioned)

Piros/Kék villogás
14 s-onként

A hálózatra vonatkozó paraméterek még nincsenek a GW-re töltve, a GW táp 
alatt és programozásra vár.

Konfigurált
(Pre-commissioned)

Kék/Piros villogás
14 s-onként

A hálózatra vonatkozó paraméterek már a GW-re töltve, de a hálózat még 
nincs üzembe helyezve. A hálózat üzembe helyezését elindító parancsára vár 
az RF/IF-től  (az AgileIQ programtól).

Üzembe helyezés alatt
(Commissioning)

Kék/Zöld villogás
14 s-onként

A hálózat üzembe helyezését elindító parancs megérkezése után, vagy tápra 
kapcsolás után (ha a GW már korábban üzembe helyezte a hálózatot), a GW 
elkezdi a hálózat üzembe helyezését (letöltve a hálózati paramétereket a 
rádiós eszközökbe, majd folytatva a hálózat szinkronizálásával).

Normál állapot Kék villogás
14 s-onként

Üzemszerű kommunikáció a létrehozott rádiós hálózattal.

Hiba 
(Internal fault)

Sárga villogás
másodpercenként

 A GW rádiós része, vagy más belső áramköre meghibásodott.

Szinkron alatt 
(Synch)

Kék/Sárga villogás
14 s-onként

A hálózatra vonatkozó paraméterek már a GW-be töltve. A GW éppen 
igyekszik újra-szinkronizálni a "tétlen" (idle) állapotban levő rádiós eszközöket.

Hálózati hiba 
(Network fault)

Sárga/Kék
14 s-onként

A GW valamilyen hibát észlelt a rádiós hálózatban, pl. valamelyik rádiós 
csomópont (eszköz) hiányzik, nem elérhető.

Felépülési üzemmód
(Recovery)

Kék/Kék villogás
14 s-onként

A hálózat üzemszerűen működik, de egy, vagy több kapcsolat hiányzik. A GW 
éppen megpróbálja újra konfigurálni a hálózatot.

Belső hiba
Sárga villogó

Táp-
bekapcsolás

Kiprogramozott.
3 mp. zöld

SzinkronSzinkron
alattalatt

Kék/piros villogóKék/piros villogó

3 zöld
villogó

KiprogramozottKiprogramozott
PPiros/kék villogóiros/kék villogó

Normál
Kék villogó

ÜzembeÜzembe
 helyezés alatt helyezés alatt
Kék/zöld villogóKék/zöld villogó

KonfiguráltKonfigurált
Kék/piros villogóKék/piros villogó

Felépülés
Kék/kék villogó

Hálózat hibaHálózat hiba
Sárga-kék villogóSárga-kék villogó

Adó/vevő ellenőrzésnél hiba
Belső hiba

Hálózati paraméterek 
nincsenek letöltve

Hálózati paraméterek 
letöltve

Hálózati paraméterek letöltve
Nincs megfelelő jelerősség

Parancs
Hálózati paraméterek

letöltve

Parancs
Elő-üzembe helyezés

 indítása

Üzembe helyezési időtúllépés
(csak tápbekapcsolásnál)

Szinkronizálás
rendben

Üzembe helyezés
rendben

Parancs
Elő-üzembe helyezés indítása

Minden csomópont
megvanMinden csomópont

megvan

Hiányzó
kapcsolat

Hiányzó
csomópont

Hálózati paraméterek letöltve
Jelerősség megfelelő
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Rádiós eszközök állapotjelzései
A rádiós eszközben aktuálisan letárolt paraméterektől, valamint a hálózat aktuális állapotától függően egy-egy rádiós eszköz az 
alábbi állapotok egyikében lehet, melyet állapotjelző LED-jén mutat:

Minden egyes állapot esetén a rádiós eszköz LED-je más módon villog:

2017.09.
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Bekapcsolási Zöld 3 s hosszú Az eszköz kiprogramozott, gyári állapotú, még nincs üzembe helyezve

 inicializálás Zöld villogás 3x; Az eszköz már üzembe helyezett állapotú

Kiprogramozott
(Un-commissioned)

Piros/Zöld villogás
14 s-onként

A hálózatra vonatkozó paramétereket a GW még nem töltötte le az eszközre, 
az eszköz programozásra, konfigurálásra vár a GW-től.

Normál állapot Piros / Piros villogó / 
Sötét

Üzemszerű kommunikáció a létrehozott rádiós hálózattal. A LED-et a központ 
vezérli, lehet: Piros (alarm), Piros villogó (előjelzés), vagy sötét (rendben)

Hiba 
(Internal fault)

Sárga villogás
másodpercenként

 Az eszköz rádiós része, vagy más belső áramköre meghibásodott.

Szinkron alatt
(Synch)

Zöld/Sárga villogás
14 s-onként

Az eszközre és a hálózatra vonatkozó paramétereket a GW már letöltötte az 
eszközre. Az eszköz éppen megpróbál a hálózathoz szinkronizálódni és 
kapcsolódni. 

Tétlen (alacs. fogyasztású)
(Idle)

Sárga/Zöld villogás
14 s-onként

Ez az állapot akkor következik be, amikor a GW, pl. karbantartás vagy egyéb 
hiba miatt kiesik a működésből. A rádiós eszköz szinkronban marad a 
szomszédaival.

Mágneses teszt Zöld 1 s hosszú A mágnest a megadott pozícióban tartva az eszköz riaszt. A LED zöld 
villanásától számított 10 percig a belső kiértékelő algoritmusok, késleltetések 
kikapcsolódnak.

Belső hiba
Sárga villogó

Táp-
bekapcsolás

Kiprogramozott
3 mp. zöld

3 zöld villogó
Szinkron alattSzinkron alatt

Zöld/sárgaZöld/sárga
 villogó villogó

KiprogramozottKiprogramozott
PPiros/zöld villogóiros/zöld villogó

TétlenTétlen
Sárga/zöld villogóSárga/zöld villogó

Elő-
Normál

A központ
 vezérli

Adó/vevő ellenőrzésnél hiba
Belső hiba

Hálózati paraméterek 
nincsenek letöltve

Hálózati paraméterek 
letöltése

Hálózati paraméterek 
letöltve

Elvesztett
szinkronizáció

Szinkronizáció 
helyreállt a GW-vel

Szinkronizáció 
rendben a tartalék-

csomóponttal

A GW újra 
csatlakozik a 
hálózathoz©
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