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ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

• A Notifier intelligens központjainak címzőhurkaira csatlakoztatható rendszer(ek)

• Hurokról táplált GW (Gateway) a rádiós és vezetékes eszközök között

• Vezeték  nélküli  nagy  megbízhatóságú  háló-szerkezet  (mesh),  kétirányú
kommunikációval (minden eszköz átjátszóként ad/vesz)

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

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

• Rádiós eszközök címbeállítása forgókapcsolókkal

• 18 db, max. 250 kHz sávszélességű csatorna a 868 MHz-es tartományban

• 400-500 m-es hatótávolság a rádiós eszközök között (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 interface) segítségével

Az M200RF (Agile) rádiós alrendszer a Notifier intelligens tűzjelző központok címzőhurkaira egy ún. GW (Gateway: átjáró)
modul segítségével csatlakoztatható. A kétoldali izolátorral rendelkező, és normál érzékelő aljzatban (B501AP) elhelyezhető
GW modul a tápellátását követlenül a címzőhurokról kapja. 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) áll. A
rádiós eszközök (érzékelők, kézi jelzésadók, hangjelzők, I/O modulok, ismétlő egységek, másodkijelzők) elemeinek élettartama
átlagosan 5 év. Egy-egy helyszínen maximum 8 db, különböző csatornákat használó GW helyezhető el, azaz 8 rádiós zóna
alakítható ki, ha nincs más rádiófrekvenciás zavaró tényező.

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 rádiós eszköz lekérdezésekor a
központ a GW-től kap választ. A tűzjelző központ parancsait ugyanígy a GW továbbítja a rádiós eszközök felé.

Az M200RF (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.
A csillag szerkezet további hátránya,  hogy nagyobb területek védelme csak, általában
külső  tápellátást  igénylő,  bővítőkkel  (ismétlő  egységekkel),  illetve  tekintélyes  méretű
elemcsomagokkal valósítható meg, valamint a vezetékes rendszerhez kapcsolódó GW,
vagy transzlátor modul is külső tápellátást igényel.

Az  M200RF  (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  GW  felé
közvetíteni.  Az  "átjátszás"  révén  a  háló  szerkezetű  rádiós  rendszer  által  védhető
terület is majdnem tetszőlegesen növelhető anélkül, hogy nagyobb adóteljesítményű
eszközöket  (méretesebb  elemcsomagokkal,  vagy  külső  tápellátással)  kellene
használni, vagy romlana a rendszer megbízhatósága. A rádiós eszközök közötti háló
kialakítására szolgáló algoritmus, melyet az AgileIQ program használ, minden eszköz
felé 2 független elérési utat biztosít, így a redundáns átviteli utaknak köszönhetőn a
felépült  rendszer  megbízhatósága  a  vezetékes  rendszerek  megbízhatóságával
azonos.  A  kommunikációra  használt  csatorna  esetleges  zavartságát  egy  kijelölt
tartalék-csatorna alkalmazásával védi ki a rendszer, azaz egy GW-hez tartozó rádiós
alrendszer 2 csatornát foglal el a rendelkezésre álló 18 csatornából..

Összefoglalásképpen  elmondható,  hogy  az  M200RF  (Agile)  rádiós  tűzjelző  rendszer  a  háló  szerkezetű  kialakítása  és
különleges kommunikációs megoldása révén alkalmas nagy területek védelmére, viszonylag szerény, de hosszú élettartamú
elemcsomaggal, miközben működési megbízhatósága a vezetékes rendszerekkel összemérhető.
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ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Az  M200RF  rendszer  megtervezését,  konfigurálását  és  karbantartását,  valamint  a  helyszín  rádiós  szempontból  történő
előzetes felmérését az AgileIQ számítógépes program, valamint a számítógép, vagy táblagép USB portjára csatlakoztatható
rádiós interface (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.  A  helyszíni  felmérés  -  mely  nem  igényel
különleges  rádiós  mérőeszközöket  -  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  az  automatikusan  generálódó
Konfigurációs jelentésben is 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 különbözhetnek egymástól.

A tervezés első lépése tulajdonképpen a rádiós eszközök  helyi  előírások  szerinti  elhelyezéséből  áll.
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 beméretezett  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, s azok megfelelőségét.

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, mely a kapott adatokat a rádiós eszközök felé továbbítja.

Az M200RF rádiós rendszer az AgileIQ program és az RF/IF segítségével akár egy lépésben
is üzembe helyezhető. A rádiós eszközök becímzése, felszerelése, és elemeik behelyezése
után a számítógéppel a GW közelében elhelyezkedve a GW konfiguráló varázslót elindítva
néhány perc alatt letölthetők a rádiós háló adatai a GW-be. Az üzembe helyezés hátralevő

részében már a GW  továbbítja  az adatokat a megfelelő  rádiós eszközbe.  A továbbküldött  adatokban az
eszköz  típusa,  eszköz  címe  paraméterek  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 (helyszínrajz
nélkül) letölthető a GW-be, hiszen a rádiós rendszer bármilyen módosításához erre lesz szükség.

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  (Notifier
AM1000/2000N/4000/6000N)  konfigurációs  adatait  is
módosítani kell. A tűzjelző központ auto-programozásakor
a  GW-n  keresztül  a  címzőhurokhoz  kapcsolódó  rádiós
eszközöket  az  alábbi  táblázat  szerinti  típusazonosítóval
ismeri fel a központ. Ezek közül utólag csak a

• a kézi jeladó típusát MON-ról PULL-ra,

• esetleg a hangjelző típusát lehet FORC-ról HORN-ra, 

• a bemeneti modul típusát lehet MON3-ról a megfelelő
bemeneti modul típusra, valamint a 

• vezérlő modul típusát kell FORC-ról, a beállítás szerinti
(felügyelt vagy nem-felügyelt)

 típusazonosítóra korrigálni. 

A tűzjelző  központ  számítógépről  is  konfigurálható,  ha a
központ  konfigurációs  fájljába  a  rádiós  alrendszerek
eszközeit már eleve beintegráljuk. 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 csatorná(ko)n üzemelő GW és a hozzájuk tartozó rádiós alrendszer is
működhet, üzembe helyezni azonban egyszerre csak egy rendszert lehet!

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

6. oldal AgileIQ – M200RF rádiós tűzjelző rendszer Promatt – System Sensor

FelmérésFelmérés

TervezésTervezés

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

IO modul bemenet (cím)  
M211E-RF

MON3 igény
szerint

IO modul kimenet (cím+1)
(lehet felügyelt vagy nem-felügyelt)

FORC beállítás
szerint

GW (Gateway) M200G-RF FORC FORC

Másodkijelző M200I-RF - -

Üzembe Üzembe 
helyezéshelyezés
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ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Az M200RF 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  rendszer  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.

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

Promatt – System Sensor AgileIQ – M200RF rádiós tűzjelző rendszer 7. oldal

KarbantartásKarbantartás
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RÁDIÓS ALAPOK

2. RÁDIÓS ALAPOK

2.1. BEVEZETŐ

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

2.1.1. A RÁDIÓS HULLÁMSÁVOK

A  rádiós  eszközök  kódolt  rádiójelekkel  kommunikálnak
(adnak-vesznek)  valamelyik  hullámsávban.  Az
elektromágneses  spektrumban  elhelyezkedő  rádiós
hullámsáv,  mely  néhány  kHz-től  több  száz  GHz-ig  terjed,
különböző jellemzők és lehetőségek alapján további részekre
osztható.

A System Sensor M200RF (Agile) sorozatú 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. 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.

2.1.2. A RÁDIÓS HÁLÓZAT

Az  M200RF  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 és a
nedves  tárgyak  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 változik.  Például,  a távolság
megduplázásával  a  teljesítmény  negyedére  csökken.  (l.  1
ábra)

Zárt  térben,  épületen  belül  ehhez  az  inverz  négyzetes
törvénynek  megfelelő  teljesítmény  csökkenéshez
hozzáadódik  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).

2.1.3. A RÁDIÓHULLÁMOK CSILLAPÍTÁSA

Egy  épületen  belül  a  rádió  hullámok  rengeteg  különböző
berendezési  tárggyal,  szerkezeti  elemmel  kerülhetnek
kapcsolatba,  pl.  mennyezet,  padló,  falak,  asztalok,
szekrények, berendezések, így a kapcsolat módjától (beesési
szög)  függően  számos  lehetőség  van  visszaverődésre,
törésre,  szóródásra  vagy  elnyelődésre.  Egy  szokásos  két
soros  téglafal  például  akár  harmadával  is  csökkentheti  a
hullámok  teljesítményét.  Néhány  gyakran  alkalmazott
épületanyag és a hozzájuk tartozó teljesítmény veszteségek
az 1. táblázatban láthatók.

8. oldal AgileIQ – M200RF rádiós tűzjelző rendszer Promatt – System Sensor

2. ábra: A rádióhullámok terjedése épületen belül

Gateway
 (átjáró)

Háló

CsillagBusz

Fa

Vonal
(lánc)

Gyűrű Teljesen
kapcsolt

1. ábra: A rádiós teljesítmény és a távolság
kapcsolata

Felület 2d távolságban

Felület d távolságban

Felület d távolságban: 1 m2

Felület 2d távolságban: 4 m2

A távolság duplázásakor (x2) 
a térerő negyedére csökken (/4) Rádiós GW

Felület d távolságban: 1 m2

Felület 2d távolságban: 4 m2

Látható fény

System Sensor 200-as rádiós eszközei868 MHz
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RÁDIÓS ALAPOK

Az  eddig  említettek  mindegyike  jelentősen  befolyásolhatja
egy  épületen  belül  a  vételi  viszonyokat.  Ezek  alapján  már
könnyen érthető, hogy akár egy helyiségen belül is jelentősen
eltérhet a mért RF jelerősség, tehát nem mindegy, hová van
az adott rádiós eszköz felszerelve.

Az  M200RF  sorozatú  rádiós  eszközök  hatótávolsága  nyílt
térben  kb.  400  -  500  m,  de  mivel  egy  iroda-,  vagy
gyárépületen  belül  a  rádióhullámok  számos  különböző
anyagú  épületelemmel  berendezési  tárggyal,  kerülhetnek
kapcsolatba  (pl.  falak,  födémek,  szekrények,  asztalok  és
különböző  gépek),  a  hatótávolság  akár  100  m  alá  is
csökkenhet.

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

2.2. AZ AgileIQ RÁDIÓS RENDSZER

A System Sensor M200RF (Agile) rádiós rendszere a Notifier
intelligens AMx000 központjaival együtt használható. A rádiós
eszközök  működését  és  riasztás-  valamint  hibajelzéseik
fogadását  egy,  a  központ  címzőhurkára  csatlakoztatott
gateway  (GW/átjáró)  vezérli,  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. Az egyes eszközök központon beállított típusazonosítója
a vezetékes  eszközök  típusazonosítójával  egyezik  meg.  Az
intelligens Notifier tűzjelző központról „nézve” az egyes rádiós
eszközök vezetékes eszközökként „látszanak”.

A rádiós  tűzjelző rendszer  eszközei  között  megtalálhatók  a
pontszerű  füst-,  fix  (58  oC)  hő-,  hősebesség-  és  kombinált
(füst-hő-IR)  érzékelők,  másodkijelzők,  valamint  a  kézi
jelzésadók,  hangjelzők  és  IO  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 vonalak a rádiós eszközök
közötti  kapcsolatokat  ábrázolják.  Egy számítógépről  a GW-
jel, illetve - azon keresztül - 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 karbantartható.

2.3. A RÁDIÓS HÁLÓ

Amikor  két  eszköz  egymással  közvetlenül  kommunikál,  azt
mondjuk,  kapcsolat  (link)  van  köztük.  Egy  kapcsolat  két
végén  levő  eszközt  csomópontoknak  (node)  nevezzük,  így
egy  hálózat  (network)  kapcsolatokból  és  csomópontokból
épül fel. Az M200RF rádiós rendszer minden eszköze képes
információ  vételére  és  adására  (transceiver),  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.

2.3.1. 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 „utódja”, 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  AgileIQ  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  különleges
csomópont, melynek 32 kapcsolata lehet.

Promatt – System Sensor AgileIQ – M200RF rádiós tűzjelző rendszer 9. oldal

1. táblázat: Különböző anyagokban bekövetkező
energiaveszteség

4. ábra: A hálózati hierarchia (1= GW)
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RÁDIÓS ALAPOK

Általánosságban,  ahhoz,  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  funkciójáról  és  jelentőségéről  a  későbbiekben
lesz szó (l. 2.3.3. fejezet).

2.3.2. A HÁLÓZAT SZINKRONIZÁLÁSA

A rádiós eszközök adáskor igen sok energiát  fogyasztanak.
Az alacsony átlagfogyasztás eléréséhez az M200RF rendszer
ún.  időosztásos,  többszörös  hozzáférésű  (TDMA)
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.

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).

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

Alaphelyzetben  a  rádiós  hálózat  eszközeit  a  GW
szinkronizálja.  Ha  a  GW-t  eltávolítják  vagy  lekapcsolják,
elveszne a  hálózat  szinkronizálása  (ilyenkor  természetesen
megszűnik  a  kapcsolat  a  központ  és  a  rádiós  eszközök
között!).  A  rádiós  eszközök  megpróbálnának  folyamatosan
újra kapcsolatot teremteni a GW-jel, ami nagy fogyasztással
és  így az elemek  gyors  lemerülésével  járna  (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  a  GW  közelében,
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.

2.4. HELYSZÍNI FELMÉRÉS

2.4.1. 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 ellenőrzésével  a  majdani  rádiós
eszközök közötti kapcsolatok megfelelősége vizsgálható.

2.4.2. 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,  orientációjuk,
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.

10. oldal AgileIQ – M200RF rádiós tűzjelző rendszer Promatt – System Sensor

5. ábra: A GW által szinkronizált kommunikáció
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RÁDIÓS ALAPOK

2.4.3. EGY HELYSZÍNI FELMÉRÉS MEGTERVEZÉSE

Ha lehetőség van rá, a telepítés helyszínét előzetesen meg
kell  vizsgálni,  hogy alkalmas-e egyáltalán arra,  hogy rádiós
rendszerünk  a  jövőben  megbízhatóan  működjön  Ez  a
felmérés két vizsgálatból  állhat,  melyek az AgileIQ program
és az RF/IF (rádiós interface) segítségével végezhető el:

• RF  energia  felmérés:  a  vizsgálat  során  ellenőrizhető,
hogy az egyes kiválasztott csatornák mennyire zavartak.
A vizsgálatot érdemes a helyszín több pontján, akár több
időpontban  is  elvégezni.  Az  eredmények  alapján
kiválaszthatók  azok  a  csatornák,  melyek  alkalmasak
lehetnek a rádiós rendszer számára, illetve azok, melyek
használata kerülendő.

• Kapcsolatok minőségének ellenőrzése: Két ideiglenesen
felcímzett  érzékelővel  leellenőrizhetők  a  helyszín  két
tetszőleges  pontja  között  az  aktuális  kommunikációs
viszonyok  (csillapítás,  jelerősség),  az  RF  energia
felmérés vizsgálatai alapján kiválasztott csatorná(ko)n.

Érdemes  előre  eltervezni,  mit,  hol  és  hogyan  szeretne
vizsgálni  a  helyszínen.  Az  AgileIQ  programmal  és  egy  jpg
formátumú  helyszínrajzzal  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
(rádiós  háló).  A  kapcsolatok  egy  táblázatba  exportálhatók,
melyek megfelelősége a Kapcsolatok minősége vizsgálattal a
helyszínen ellenőrizhetők.

A  helyszíni  vizsgálathoz  érdemes  kinyomtatni  a  korábban
megrajzolt  helyszínrajzot,  bejelölni az esetleges eltéréseket,
megjegyzéseket,  bár  mindezek  az  AgileIQ  programban  is
elvégezhetők.

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

2.4.4. MIRE VAN SZÜKSÉG A HELYSZÍNI FELMÉRÉSHEZ?

Az alábbi lista a minimális eszközigényt tartalmazza:

• Notebook/táblagép feltelepített AgileIQ programmal

• Rádiós interface (RF/IF) az AgileIQ programhoz

• Min. 2 db 200-as sorozatú rádiós érzékelő

• Összesen 3 készlet (12 db) Duracell 123 elem

A System Sensor  még további hasznos eszközöket ajánl  a
felméréshez  (melyek  eszközök  természetesen  a  NoClimb
megfelelő karbantartó eszközeivel is helyettesíthetők):

• 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

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

Megjegyzés: Notebook/Táblagép esetén szükség lehet  egy
mini-USB adapterre is.

3. AZ AgileIQ PROGRAM HASZNÁLATA

3.1. AZ AgileIQ PROGRAM TELEPÍTÉSE

Az RF/IF számítógépre csatlakoztatása előtt fel kell telepíteni
az AgileIQ programot (min. a 3.4.5 verziójút).

A Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP operációs rendszereknél
válassza a Rendszergazda jogosultságot:

1) Töltse  le  és  mentse  el  az  aktuális  AgileIQ
(setup_agileiq_v.xxx..exe) programot
- a www.systemsensoreurope.com honlapról kiválasztva a
„Promatt”  futtatható  telepítő  fájlját  a  Products/  Agile
Wireless/ Agile Software&Tools listából,
- vagy a www.promatt.hu honlapról.

2) Keresse  meg  a  telepítő  fájlt  (setup_agileiq_v.xxx.exe),
majd  futtassa  (Start  >  Run  >  [Keresés  a  Letöltések
mappában] > Open: setup_agileiq_v.xxx.exe). A program
automatikusan  feltelepül  a  C:\  Programfájlok  (x86)\
AgileIQ_[verzió] mappába. 
Az AgileIQ program hardver követelményei:
- min. 32 MB szabad merevlemez
- 64 MB RAM
- min. 1024 x 768 felbontású monitor
Ezzel  egy  időben  a  szükséges  meghajtó  programok  is
feltelepülnek, a program ikonja is megjelenik az asztalon,
valamint  a  program  eltávolításához  szükséges  uninstall
program is felkerül a gépre. 

3) Indítsa el  a programot  kettőt  kattintva az AgileIQ
ikonra: a program az RF/IF csatlakoztatását fogja
kérni.

4) Csatlakoztassa az RF/IF-et az egyik szabad USB-portra.
Várja meg míg az RF/IF LED-je sárgáról zöldre vált, majd
kattintson  az OK gombra.

5) A Windows verziójától függően:
-  Windows  XP:  kérni  fogja  a  meghajtót.  Fogadja  el  a
felajánlott  műveletet,  az  operációs  rendszer
automatikusan  meg  fogja  találni  a  megfelelő  meghajtó
programot.
-  Windows  10/  8  /  7  /  Vista:  a  program automatikusan
elindul, minden további teendő nélkül.

6) A megjelenő ablakban egy új projekt indítható, vagy egy
már korábban elkészített projekt nyitható meg.

Ha mindezek ellenére a gép nem ismerné fel az RF/IF-et,
akkor  annak  firmware-jét  frissíteni  kell,  mely  a  8.4.  (Az
RF/IF firmware-jének frissítése) fejezetben leírtak szerint
végezhető. 

A  program  telepítésekor  az  AgileIQ-PRO (haladó)  verziója
települ,  de első indításakor az AgileIQ-LITE (egyszerűsített)
verzió  indul  el,  mely  bizonyos,  nem  lényegi  funkciókat,
opciókat  nem  tartalmaz.  A  program  minden  esetben  egy
felugró  ablakkal  indul,  ahol  engedélyezhető  az  AgileIQ-Pro
verziójának ingyenes használata 2 hónapon keresztül. Ha az
ingyenes, 2 hónapos -PRO verziót választja, akkor 2 hónap
után visszatér a program a -LITE verzióhoz. 

A  -PRO  verzió  további  használata  már  fizetős,  1  éves
licenchez  kötött,  mely  licenc  az  RF/IF  sorozatszámának
megadásával a Promatt Elektronikán keresztül igényelhető a
gyártótól (l. 8.5. fejezet).

A  2.  táblázat  azokat  a  funkciókat,  beállítási  lehetőségeket
mutatja, melyek nem szerepelnek az AgileIQ-LITE verzióban.
A táblázatból látható, hogy a felsorolt funkciók nélkül is képes
a  -LITE  verzió  a  rádiós  rendszerrel  kapcsolatos  minden
lényeges  tevékenység  elvégzésére  a  helyszín  felmérésétől
kezdve,  a  rendszer  megtervezésén  és  üzembe  helyezésén
keresztül, a rádiós rendszer karbantartásáig.

Promatt – System Sensor AgileIQ – M200RF rádiós tűzjelző rendszer 11. oldal
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AZ AGILEIQ PROGRAM HASZNÁLATA

3.1.1. AZ RF/IF-KEZELŐ PROGRAMRÉSZ

A program képernyőjének bal alsó sarkában található RF/IF-
kezelő ikonra kattintva a megjelenő ablakban

-  a  számítógép  USB portjára  csatlakozó  RF/IF  firmware-je
frissíthető (l. 8.4. fejezet), illetve
-  az  RF/IF  újraindítható,  mely  egyenértékű  az  interfész
kihúzásával és újra bedugásával, valamint
- a -PRO verzió 1 éves licenc aktiváló kódja is itt adható meg
(l. 8.5. fejezet).

Az RF/IF újraindításához tehát kattintson erre az RF/IF
kezelő gombra, majd a megjelenő ablakban az  RF/IF
újraindítása gombra.

Fontos: Akkor lehet  szükség az RF/IF újraindítására,  ha a
számítógép képernyője automatikusan kikapcsol vagy a gép
alvó módba lép!

3.1.2. SEGÍTSÉG AZ AGILEIQ PROGRAM HASZNÁLATÁHOZ

A programba beépített  Súgó,  valamint  a Quick Start  Guide
(Útmutató kezdőknek) bármikor, bárhonnan elérhető.

A Quick Start Guide (Útmutató kezdőknek) megnyitó
ikonja.  Új  felhasználóknak  mindenképp  érdemes
elolvasni.

A  program  minden  képernyőjéhez  külön  Súgó  oldal
tartozik,  mely  megmutatja  az  adott  képernyőn
elvégezhető  parancsokat,  funkciókat.  Az egyes  súgó

tartalmak  általában  a  képernyő  bal  alsó  sarkánál  található
ikonra kattintva érhetők el.

3.1.3. AZ AGILEIQ PROGRAM GOMBJAINAK HASZNÁLATA

A program gombjainak, ikonjainak jelentése a 8.1. fejezetben
található.  Az  egérmutatóval  az  ikonra  állva  megjelenik  a
gomb jelentése, funkciója néhány másodpercre.

A bal-egérrel a gombra kattintva aktiválható az adott művelet.
Egy-egy  képernyőn  bizonyos  funkciók rejtve  vannak.  Egy
adott képernyőhöz, vagy elemhez tartozó "menüt" úgy lehet
megjeleníteni,  hogy  a  bal-egérrel  kettőt  (vagy  jobb-egérrel
egyet) kattintunk az aktív képernyő szabad területére. 

Más képernyőknél  egy  ▼  illetve ▲ gombra  kattintva  lehet
megjeleníteni/elrejteni  az adott  területhez tartozó  opcionális
műveleteket, beállításokat.

Megjegyzés:  A  program  kezelése  táblagép-barát,  ezért
vannak  a  nagy  méretű  gombok  és  ikonok.  Az
érintőképernyőn két érintés megfelel a bal-egérrel történő két
kattintásnak  (vagy  egy  jobb-egér  kattintásnak).  Az
egyszerűsítés  kedvéért  a  kézikönyv  a  kattintás,  illetve  két
kattintás kifejezéseket használja csak.

3.2. A HELYszín (SITE) FÜL

3.2.1. ÚJ PROJEKT INDÍTÁSA

A program indításakor  a  HELYszín  fül  ablaka  jelenik  meg,
ahol meg kell adni, melyik projekttel szeretne foglalkozni. Ez
lehet egy új, vagy egy már korábban elmentett projekt.

1. Egy  Új  projekt  az  ablak  bal  felső  részén  található  Új
projekt gombra kattintva indítható. Adja meg a projektfájl
nevét és elérési útját a Fájl mezőben, majd mentse el. 
(A mentés alaphelyzetben a 
Dokumentumok/AGILEIQ_vx_x_x mappába történik.) 
A mentés után két új kisebb ablak nyílik meg az oldalon a
HELYSZÍN TERÜLETEI és a TERÜLET KONFIGURÁCIÓI
néven,  melyekben  a  program  egy-egy  új  területet  és  a
területhez tartozó konfigurációt  hoz létre.  Kettőt  kattintva
ezekre,  nevük  szerkeszthető,  módosítható.  Egyúttal  a
program megkérdi, akar-e az új területhez egy (max. 4096
x 4096 képpont felbontású, jpg formátumú) helyszínrajzot
rendelni (bár ez később is bármikor megtehető). 

2. Egy  már  korábban  elkészített  projekt  az  Projekt
megnyitása gombra kattintva, majd a megfelelő útvonalon
levő fájl nevére kattintva nyitható meg.

3. A  HELYSZÍN  TERÜLETEI,  illetve  az  TERÜLET
KONFIGURÁCIÓI  ablakok  bal  felső  sarkában  levő  Új
Terület,  illetve  Új  Konfiguráció gombokra  kattintva  az
adott helyszínen belül újabb Terület (egy GW-hez tartozó
rádiós alrendszer), illetve egy adott Területen belül újabb
Konfiguráció hozható létre.

12. oldal AgileIQ – M200RF rádiós tűzjelző rendszer Promatt – System Sensor
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Az AgileIQ-Lite verzióból hiányzó funkció Fejezet Leírás
CAD fájl konverter 3.2.1. Lehetővé teszi egy CAD fájl jpg formátumba konvertálását a tervezés 

során.

Diagnosztika jelentés pdf formátumban 4.4.2. Diagnosztika jelentés pdf formátumban is lementhető, nemcsak 
nyomtatható.

A projekt (konfiguráció) GW-be 
töltése/visszaolvasása

4.1.2. / 7.5. Lehetővé teszi a konfiguráció GW-be mentését és későbbi 
visszaolvasását.

Eszköz klónozás 7.2. Lehetővé teszi egy hibás, de rádiós szempontból működő  eszköz 
kicserélését egy azonos típusúra, klónozással.

Háló-kialakítás optimalizálása elemfogyasztásra
Háló-kialakítási opciók:

- Gyors keresés 

- A meglevő elsődleges kapcsolatok megtartása 

- Falak csillapítás korrekciója automatikusan 

- Ismétlő egység nélküli megoldás favorizálása

3.7.1. Az automatikus háló-generálás hosszabb elem élettartamra 
optimalizálva.

- Az automatikus háló kialakítás gyorsítása egyszerűsített algoritmus 
alkalmazásával.

- Az automatikus háló kialakítás igyekszik megőrizni a tervező által 
megadott elsődleges kapcsolatokat.

- A falak csillapításának automatikus változtatása egy megadott 
értéktől kezdve.

-A háló kialakító algoritmus ismétlő egységek nélkül próbál 
eredményre jutni.

Elsődleges/kritikus kapcsolatok exportálása 3.8. Az Elsődleges, vagy Kritikus (Épp jó) kapcsolatok is exportálhatók a 
Terület felmérés táblázatába.

2. táblázat: Az AgileIQ-Lite verzióból hiányzó funkciók, opciók
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AZ AGILEIQ PROGRAM HASZNÁLATA

4. Kettőt kattintva a Notesz, illetve
a  Felmérők mezőkre  az  adott
Területhez/  Konfigurációhoz
megjegyzés  fűzhető,  illetve
megadható, kik végzik a terület
felmérését.
Ugyanez  a  Szerkesztő  ablak
jelenik  meg,  ha  a  Terület
szerkesztése,  vagy  a
Konfiguráció  szerkesztése
menüpontokat választja

• A Terület nevére kattintva,
a  megjelenő  legördülő
menüből  szerkeszthető
annak  neve  és  a  hozzá
fűzött  megjegyzések,
törölhető  a  terület,  illetve
egy  jpg  formátumú
helyszínrajz (max.
4096  x  4096  képpontos)
rendelhető  a  területhez.  Az  AgileIQ-Pro  verzióban
lehetőség van CAD fájlok jpg-be konvertálására is a CAD
konverter  megnyitása paranccsal  az  alábbi
formátumokból:

• DWG/DXF/DWF formátumok a 2012 verzióig,

• HP  PLT,  HPGL,  HGL,  HG,  PRN,  SPL,  HPGL-2
formátumok,

• Méretezhető vektor-grafikus fájlok: SVG formátum

• Computer Graphics metafájlok: CGM formátum.

5. Egy  Terület  létrehozásakor  a  képernyőn  egy  újabb,  a
TERÜLET FELMÉRÉS fül jelenik meg:

Az ehhez tartozó ablakban végezhető el a helyszín rádiós
szempontból történő felmérése az RF energia felmérés és
a  Kapcsolatok minősége ellenőrzés parancsokkal  (l.  3.3.
fejezet). 
Egy új Terület létrehozásakor a HELYszín fülön belül egy
új, TERÜLET KONFIGURÁCIÓK ablak keletkezik.

6. Ebben az ablakban is az Új konfiguráció gombbal lehet a
területen belül újabb konfigurációkat létrehozni. Egy terület
valójában egy GW-hez tartozó rádiós rendszert jelent. Egy
területen  belüli  különböző  konfigurációk  pedig  az  adott
terület  rádiós  rendszerrel  történő  védelmének  különböző
megvalósítási  próbálkozásait  jelentik  (melyekből  a
"legjobban sikerült"  lesz a végleges, a GW-be letöltendő
változat).

7. Kettőt  kattintva  a  konfiguráció  nevére  a  megjelenő
menüből  módosítható  a  neve,  másolható  a  tartalma,
törölhető,  zárolható  (lock),  illetve  megnyitható  a  hozzá
tartozó  konfigurációs  jelentés,  vagy  a  konfigurációs
képkezelőben  a  Konfigurációs  jelentéshez  adható  az
aktuális képernyő-kép. 

8. Egy új konfiguráció létrehozásakor a program fülei között
megjelenik  a  KONFIGURÁCIÓ  KEZELÉSE  fül,  melyen,
először is, megtervezhető egy adott GW-hez tartozó rádiós
hálózat.

9. Ezen a ponton tehát elkezdhető a rádiós hálózat tervezése
a  Konfiguráció  kezelése/Tervezés  fülön,  illetve
végrehajtható  a  helyszín  rádiós  szempontból  történő
ellenőrzése  a  Terület  felmérés  fülön  található
parancsokkal.

Konfigurációs jelentés készítése

Az  AgileIQ  programmal  komplett  konfigurációs  jelentések
készíthetők  a  területek  minden  egyes  konfigurációjához,
mely  tartalmazza  a  megtervezett  hálózat  különböző
fázisokban  készült  rajzait,  a  helyszíni  felmérés(ek)
eredményeit,  valamint  az  eszközök  és  a  rádiós  hálózat
konfigurációs paramétereit.

A konfigurációs jelentéseket a program automatikusan hozza
létre. A kinyomtatható, illetve pdf formátumba konvertálható
jelentésekhez  további  információk,  fotók,  képernyő-képek
rendelhetők.

Az  egyes  területek  végleges  konfigurációihoz  tartozó
jelentések a tűzjelző rendszer végfelhasználónak átadandó
dokumentációjához  csatolhatók,  pontos  kiindulási  adatokat
szolgáltatva a későbbi karbantartások számára.

3.3. A TERÜLET FELMÉRÉS (SITE SURVEY) FÜL

Egy  rádiós  rendszer  létesítési  folyamatának  lépéseit  több
tényező is befolyásolhatja.  A helyszínről rendelkezésre álló
információktól, valamint a telepítő elképzeléseitől függően a
következő  lépés  a  helyszín  felmérése  lehet,  annak
ellenőrzésére,  hogy az alkalmas-e,  illetve  milyen  feltételek
mellett alkalmas egy megbízhatóan működő rádiós rendszer
kiépítésére.  Ebben  az  esetben  az  TERÜLET  FELMÉRÉS
fülön az  RF Energia felmérés, és a  Kapcsolatok minősége
ellenőrzés parancsokkal érdemes indítani a folyamatot.

Ellenben  nem  mindig  ez  a  legmegfelelőbb  módszer.
Amennyiben  a  helyszínről  részletes,  jól  dokumentált
információink  vannak,  akkor  érdemes  első  lépésként
megtervezni  a  rendszert  (azaz,  készíteni  egy-vagy  több
konfigurációt  az  adott  területhez),  majd  a  terv  által
szolgáltatott  eredmények  alapján  meghatározni  azokat  a
kritikus  területeket,  kapcsolatokat,  melyek  a  terv
véglegesítése  előtt  esetleg  további  helyszíni  ellenőrzést
igényelnek.

Más  esetekben  előnyös  lehet  a  helyszíni  ellenőrzést  az
eszközök  felszerelésével  és  üzembe  helyezésével  egy
időben elvégezni.

A helyszín rádiós viszonyainak felmérése

Amint azt korábban láthattuk, egy rádiós rendszer helyszíni
felméréséhez számos segédeszköz áll rendelkezésre. Ezek
között  természetesen  a  legnélkülözhetetlenebb  egy
hordozható  PC/táblagép  a  csatlakoztatott  RF/IF-fel  és  a
feltelepített AgileIQ programmal.

3.3.1. HOGYAN KELL A RÁDIÓS ENERGIA FELMÉRÉST ELVÉGEZNI?

Mivel egy helyszínen a rádiós csatornák zavartsága pontról-
pontra  változhat,  ezért  a  mérést  érdemes több pontban is
elvégezni (pl. a GW tervezett pozíciójának közelében, és a
helyszínen működő egyéb rádiós rendszerek közelében). 

Az egyes csatornákon található zavarok felmérésére

1) Válassza  a  TERÜLET  FELMÉRÉS  fül  RF  Energia
felmérés  területét.  Először  csak  egy  Csatorna  táblázat
fejléce jelenik meg, ahol az egyes csatornák számára (0-
17)  kattintva  engedélyezhető,  vagy  tiltható  az  adott
csatorna felmérése.

Promatt – System Sensor AgileIQ – M200RF rádiós tűzjelző rendszer 13. oldal
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AZ AGILEIQ PROGRAM HASZNÁLATA

2) Az  Új felmérés gombra kattintva megjelenő új  ablakban
megadható, hogy 
- a terület mely pontján végzi a felmérést (Pozíció),
- egy-egy csatorna zavartságának felmérésére mennyi időt
(mp/csat.) szán (30-60-. . 300 s). 

A  felmérés  a  Start  gombbal  indítható,  és
bármikor meg is szakítható.

Megjegyzés: Ha az összes csatornát ellenőrizni szeretné,
és  egy csatornára  60  másodpercet  szán,  akkor  a  teljes
felmérés  18  percig  tart!  Minél  több  időt  hagy  egy
csatornára, annál valószínűbb, hogy a ritkán bekövetkező
zavarokat is sikerül elcsípni.

3) A felmérést elindítva a program kijelzi, milyen (maximális
és átlag) zavarokat tapasztal az adott csatornákon, és a
mérések  adatai  alapján  a  csatornákat  besorolja  3
kategóriába: Megfelelő. Még éppen jó és Nem megfelelő.

4) A  mérés  végén  az  OK gombra  kattintva  az  eredmény
rekordja bemásolódik a Csatorna táblázatba:

5) Megismételve a felmérést a helyszín (terület) több kritikus
pontján,  a kapott  mérési eredmények alapján most már
eldönthető,  mely  csatorná(ka)t  érdemes  a  rádiós
rendszer  fő-  és  tartalék-csatornájaként  alkalmazni.  A
csatorna kiválasztáshoz a következő fejezet is nyújt némi
támpontot.

6) A  Csatorna  táblázat  egy
adott  rekordjára,  azaz  az
egyik  RF energia felmérésre
kettőt  kattintva a kiválasztott
felmérés:
- szerkeszthető, illetve
- törölhető.
A  szerkesztés  során
módosítható  a  felmérés  neve
(Pozíció),  valamint,
amennyiben  a  területhez
korábban  már  helyszínrajz  is
lett  rendelve,  akkor  azon
bejelölhető  az  adott  felmérés
pozíciója,  azaz,  hogy  honnan
történt az adott felmérés. Ez az
információ  is  bekerül  a
Konfigurációs  jelentésbe,
amelyben így egy közös rajzon
lesz  látható,  hogy  mely
pozíciókból lettek az egyes RF
energia felmérések elvégezve.
Természetesen  az  egyes
felmérések  eredményei,  táblázatos  formában,  szintén
bekerülnek automatikusan a Konfigurációs jelentésbe. 

A kommunikációra használt csatorna kiválasztása

Ha megbízható  és  stabil  rádiós  rendszert  szeretne,  vegye
figyelembe az alábbi javaslatokat:

1. Sem a fő, sem pedig tartalék-csatornának ne válasszon
"Nem megfelelő"-nek minősített csatornát.

2. Ha elkerülhető, akkor ne használjon "Még éppen jó"-nak
minősített  csatornákat,  vagy,  ha  nincs  más  lehetőség,
akkor legfeljebb csak tartalék-csatornaként.

3. A 0.  csatorna  (CH0) speciális,  amennyiben ez a rádiós
rendszer  üzembe  helyezésére  és  karbantartáskori
diagnosztizálására van fenntartva. Bár használható mint a
rádiós  rendszer  csatornája,  de  csak  akkor,  ha  a
helyszínen csak ez az egy rádiós rendszer üzemel.

4. Amennyiben  a  helyszínen  több  rádiós  rendszer  (GW)
működik,  akkor  ezek  fő  kommunikációs  csatornái  ne
legyenek  egymással  szomszédosak,  sőt  legalább  egy
üres  csatorna  válassza  el  őket.  A  köztes,  elválasztó
csatorna minősége tetszőleges, akár "Nem megfelelő" is
lehet. 

5) A  rádiós  rendszer  (a  GW)  automatikusan  átvált  a
tartalék-csatornára,  ha  a  fő  kommunikációs  csatorna
folyamatos zavartsága miatt blokkolódik. Azért, hogy ez a
zavar  minél  kevésbé  érintse  a  tartalék-csatorna
működését,  érdemes a tartalék-  és  a fő-csatornát  nem
egymás  szomszédjában,  hanem  egymástól  legalább  4
csatorna távolságra elválasztani. pl.  CH1 és CH5, vagy
CH2 és CH6 stb. 

6) A  3.  táblázat  pl.  8  db,  egy  helyszínen  működő  rádiós
rendszer – a fenti ajánlások szerinti optimális – csatorna
beállításait  mutatja,  feltételezve,  hogy  egyik  csatornán
sincs  különösebb  zavar,  azaz  az  RF  energia  felmérés
során mindegyik "Megfelelő"-nek bizonyult.

14. oldal AgileIQ – M200RF rádiós tűzjelző rendszer Promatt – System Sensor

Új felmérés 
indítása

Ellenőrizendő csatornák 
engedélyezése / tiltása a csatorna 

számára kattintással

Megfelelő Még épp jó Nem megfelelő

Max. zavartság
(fekete)

Átlag zavartság
(sárga)

Eredmény:
- Megfelelő
- Még éppen jó
- Nem megfelelő

A mérés helye

A mérés indítása

Eltelt összidő

Egy csatorna 
mérési ideje
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3.4. A KAPCSOLATOK MINŐSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE

Az egyes rádiós eszközök közötti  kapcsolatok jósága 2 db
speciálisan  (1.  és  2.  címre  ideiglenesen)  beállított
érzékelővel  ellenőrizhető  a  TERÜLET
FELMÉRÉS/Kapcsolatok  minősége  ablakban.  Az  AgileIQ
program egyik varázslójával állíthatók be egyszerűen az. ún.
ping-pong pár érzékelői (l. 7.1. fejezet). Érdemes az összes,
a  helyszíni  felmérés  során,  vagy  a  helyszínrajz  alapján
kritikusnak  (Épp  jó-nak)  vélt  kapcsolatot  ellenőrizni  (pl.
egymástól  távoli  eszközök,  födémmel  vagy  több  fallal
elválasztott eszközök stb.).

Fontos: A kapcsolatok minőségének ellenőrzésekor mindig
friss  elemeket  használjon  az  eszközökben!  Ehhez  a
méréshez  elegendő  érzékelőnként  1  db  elem  a  2.  (jobb
felső) elempozícióban.

1) A megfelelően, 1. és 2. címre felcímzett, és bekapcsolt
két  érzékelőt  helyezze  el  a  vizsgálandó  pozíciókban,
lehetőleg  a  Solo  rudak  segítségével.  Az  ideiglenes
felcímzés  a  Kapcsolatok  minősége  varázslójának
segítségével  végezhető  el  (l.  7.1.  fejezet).  Rudak
hiányában  az  érzékelőket  a  betervezett  pozíciójuk
közelében is elhelyezhetők,  bár ilyenkor  a mérés nem
lesz teljesen pontos.

2) A PC-vel  (és az RF/IF-fel)  helyezkedjen el  az 1.  című
érzékelő közelébe.

3) Bár  az  eszközök,  elvileg,  irányfüggetlen  antennákkal
rendelkeznek,  érdemes  a  jelerősség  változásokat,  az
érzékelők elforgatásával több irányban is ellenőrizni, és
a legjobb orientációt az aljzaton levő jelzés segítségével
beazonosítani  és  feljegyezni,  hogy  az  eszköz
felszerelésénél ezt figyelembe lehessen venni. 

3.4.1. A) A KAPCSOLATOK MINŐSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE 
            A RÁDIÓS RENDSZER TERVÉNEK ELKÉSZÜLTE ELŐTT

4) Válassza  ki  a  TERÜLET  FELMÉRÉS/Kapcsolatok
minősége  ablakot,  és  kattintson  az  Új  kapcsolat
felmérés gombra.  Adja  meg,  hogy  a  Területen  belül
melyik két érzékelő között (Pozíciótól - Pozícióig) végzi
el  a  vizsgálatot.  Ne  feledje  megadni  azt  a  Csatornát,
melyet  a  rádiós  rendszer  fő  csatornájaként  szeretne
használni,  s  melyet  a  korábbi  RF  energia  felmérés
eredményei alapján választott ki.

 

5) Kattintson  a  Felmérés gombra,  majd  a  megjelenő
Kapcsolat  minőségének  mérése ablakban  a  Start
gombra.  Ekkor  a  két  érzékelő  közötti  aktuálisan  mért
csillapítás  és  jelerősség  (RSSI:  Received  Signal
Strength  Indicator)  értékek  egy idődiagramon jelennek
meg.

6) A  mért  értékek,  valamint  a  kommunikációs  hibaarány
alapján a program kiértékeli a kapcsolat Minőségét (Q). 
A „felmeres log” dobozt kipipálva a mérés eredménye (a
mérés során  az egyes  időpillanatokban mért  csillapítás
értékek  a  mérés  idejével  együtt)  eltárolódik
automatikusan  egy  femeres.txt  nevű  szövegfájlban  az
aktuális AgileIQ program mappájában.

A felmérés során a vizsgálathoz használt érzékelők LED-
jei a kapcsolat minőségének megfelelő színben villognak
(zöld:  Megfelelő;  sárga:  Még  épp  jó;  piros:  Nem
megfelelő).
Érdemes  a  mérés  közben  az  érzékelők  orientációját
megváltoztatva ellenőrizni, nem lesz-e jobb az eredmény,
nem  csökken-e  a  csillapítás  az  eszközök  között.  A
legjobb  eredményt  mutató  orientációt  érdemes
feljegyezni,  és  a  telepítés  során  az  érzékelőt,  illetve
ennek aljzatát ennek megfelelően felszerelni.
A  mérésből  az  is  kiderül,  szükség  van-e  esetleg  az
érzékelők  sűrűbb  elhelyezésére,  vagy  ismétlő  egység
használatára.
A mérés a Stop gombbal állítható le.

7) A mérés  eredménye  az OK gombbal  fogadható  el.  Az
adott mérés rekordjához további megjegyzések fűzhetők,
majd végül az OK gombra kattintva elmentődik a mérés
rekordja a Kapcsolatok minősége táblázatban. 

A  táblázat  egy-egy  bejegyzéséből  látható,  hogy  a
helyszín mely két pontja között, mikor, milyen csatornán
történt  ellenőrzés,  leolvasható  a  mért  csillapítás  érték,
valamint a kapcsolat minősítése.

A program által Még épp jó-nak tekintett kapcsolatok az ún.
kritikus kapcsolatok.
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Megfelelő Még épp jó Nem megfelelő

Csatorna 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Fő Gyári alap - #8 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1

Tartalék Gyári alap - #4 #3 #2 #1 #8 #7 #6 #5
  

#1. rendszer: 16 / 9 #2. rendszer: 14 / 7 #3. rendszer: 12 / 5 #4. rendszer: 10 / 4
#5. rendszer: 8 / 17 #6. rendszer: 6 / 15 #7. rendszer: 4 / 13 #8. rendszer: 2 / 11
 

3. táblázat: Ajánlott csatornakiosztás az egy helyszínen működő több rádiós rendszer esetén
(amennyiben minden csatorna használható és zavarmentes)

A két érzékelő között 
mért csillapítás 
értékek időben

Megfelelő: ✔

Még épp jó:  !

Nem megfelelő: X
?

Csillapítás (mért)

Jelerősség

Hibaarány

Eltelt idő

A kapcsolat 
minősége

A mérés eredményének 
eltárolása a felmeres.txt 
szövegfájlban

A mérés 
indítása / leállítása

Érzékelők 
újra indítása 
(restart)

A terület neve
Az egyik (1.) érzékelő helye
A másik (2.) érzékelő helye

Megjegyzések

Dátum
Csatorna

Szimulált (számított) csillapítás
Csillapítás (mért)

A kapcsolat minősége

Varázsló az 1. és 2. 
érzékelő felcímzéséhez
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AZ AGILEIQ PROGRAM HASZNÁLATA

3.4.2. B) A KAPCSOLATOK MINŐSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE,
            HA MÁR LÉTEZIK TERV A RÁDIÓS HÁLÓZATHOZ

4) Ha már létezik a rádiós hálózat terve (l.  3.5. fejezet), és
az eszközök közötti kapcsolatok rekordjai a Kapcsolatok
minősége táblázatba lettek exportálva,  akkor a táblázat
egy  kiválasztott  kapcsolati  rekordjára  kettőt  kattintva  a
megjelenő új ablak a kiválasztott két rádiós eszközt fogja
mutatni.
Fontos: Természetesen ekkor is speciálisan az 1. és 2.
címre  állított  érzékelőkkel  lehet  csak  elvégezni  a
kapcsolatok  minőségének  ellenőrzését,  függetlenül  az
eszközöknek a terven szereplő későbbi valós címétől!

5) Ebben az esetben a jobb oldali területen megjelenik a két
kiválasztott eszköz terv szerinti pozíciója a helyszínrajzon
(TÓL - IG),  a két  eszköz neve a Pozíciótól  és Pozícióig
mezőkben, valamint a köztük levő távolság és a falelemek
csillapítása miatt adódó "számított" csillapítás érték.
Ne  felejtse  el  megadni  az  RF  energia  felmérés  során
kiválasztott  csatornát,  majd a Felmérés gombra, utána a
megjelenő  Kapcsolat  minőségének  mérése  ablakban  a
Start  gombra  kattintva  elindítható  a  mérés  a  korábbiak
szerint. A mérés eredményét az OK gombbal elfogadva a
két eszköz között mért jelerősség értékek és a kapcsolat
minősítése a megfelelő kapcsolati rekordba menthető.

6) A Kapcsolatok  minősége táblában egy adott  kapcsolatra
kettőt kattintva a megjelenő menüből szerkeszthető, illetve
törölhető is az adott kapcsolat.

Fontos:  Ha  teljesíteni  szeretné  az  EN54-25  szabvány
követelményeit,  akkor  az  összes  kapcsolat  megfelelő
jelerősséggel  kell  rendelkezzen.  Az  AgileIQ  program  e
szabvány  által  meghatározott  tűrések  szerint  minősíti  az
egyes  kapcsolatokat.  A  "Megfelelő"  és  a  "Még  épp  jó"
minősítésű  kapcsolatok  még  elegendő  tartalékkal
rendelkeznek  ahhoz,  hogy  egy  esetleges  csillapítás
növekedés  ne  okozzon  gondot  a  kommunikációjukban.
Ennek ellenére ajánlott, hogy minden "elsődleges kapcsolat"
csak  "Megfelelő"  minősítésű  legyen.  Amennyiben  egy
kapcsolatot  "Nem  megfelelő"-nek  minősít  a  mérés,  azt
semmiképpen ne használja, keressen helyette más, kiváltó
kapcsolatot.

Egy  már  működő  rádiós  rendszer  esetén  az  egyes
kapcsolatok  milyenségét  csak  az  ún.  diagnosztikai
ellenőrzések során lehet vizsgálni (l.  4.4. fejezet), melynek
során az AgileIQ programmal a GW-n keresztül olvashatók
be a rádiós eszközök és a közöttük levő kapcsolatok aktuális
információi.

3.4.3. EGY FAL CSILLAPÍTÁSÁNAK MÉRÉSE

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

1) Egy  speciálisan  1.  és  2.  címre  állított  kiprogramozott
érzékelővel,  ún.  ping-pong  párral  a  Kapcsolatok
minőségének ellenőrzése szerint végezhető a mérés. (Az
érzékelők  a  7.1.  fejezetben  leírt  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
(pl.  az  aljzaton  levő  jelzést  az  É-i  irányhoz  képest).
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 kattinthat a Mégsem gombra.

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

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

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

3.4.4. A RÁDIÓS FELMÉRÉS ALAPELVEI

1) Helyszínrajz:  Készítsen  vagy  szerezzen  be  egy
helyszínrajzot,  melyre  bejelölheti  a  falak,  folyosók  helyét,
sőt esetleg csillapítás értékeiket.

2) Szemrevételezés:  Ellenőrizze  a  helyszínen  a  rajz
helyességét.  Jelöljön  be  minden  olyan  tárgyat  (fémpolc,
víztartály, szekrény, elválasztó stb.), melyek a rádiós jelek
terjedését befolyásolhatják.

3) Eszközök  pozíciója:  Határozza  meg  a  rádiós  eszközök
lehetséges  pozícióit  előzetesen.  A  rádiós  méréseket
csukott ajtók, ablakok mellett (legrosszabb eset) végezze.

4) A rádiós kapcsolatok  ellenőrzése:  A helyszínen mozogva
jegyezze fel a különböző pontokon a jelerősség értékeket,
valamint  az  érzékelők  különböző  orientációja  miatti
eltéréseket.  Többszintes épületnél  végezzen méréseket  a
szomszédos emeleteken is. A mérések eredményei alapján
határozható meg, hova, milyen orientációval kerüljenek az
eszközök,  hol  kell  esetleg  ismétlő  egységet  elhelyezni.
Soha ne használjon olyan kapcsolatot,  melyet  az AgileIQ
program Nem megfelelőnek minősített.

5) A  tapasztaltak  dokumentálása:  Ha  a  mérések  alapján
sikerült  megtalálni  az  eszközök  végleges  helyét  és
orientációját,  jelölje  be  őket  a  helyszínrajzon.  A helyszíni
mérések  eredményei  a  Konfigurációs  jelentésben
automatikusan  tárolódnak,  és  pdf  formátumba
konvertálhatók,  illetve  kinyomtathatók,  így  a  helyszíni
körülmények  esetleges  későbbi  változásai  is  egyszerűen
nyomon követhetők.

16. oldal AgileIQ – M200RF rádiós tűzjelző rendszer Promatt – System Sensor

34,6

27,5

Megfelelő Még épp jó Nem megfelelő©
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AZ AGILEIQ PROGRAM HASZNÁLATA

3.5. A RÁDIÓS RENDSZER MEGTERVEZÉSE

Amennyiben rendelkezésre áll a helyszínről egy korrekt rajz,
akkor  célszerű  a munkát  egyből  a  Tervezéssel  indítani.  A
tervezés  során,  a  helyszínrajzot  beméretezve,  egyszerűen
megrajzolhatók  a  rádiós  rendszer  területén  levő  falak,
feltüntethetők  a  rádiós  szempontból  zavaró  tárgyak,
elhelyezhetők  a  rádiós  eszközök,  megadva,  vagy
automatikusan  a  programmal  létrehozva  a  közöttük  levő
kapcsolatokat.  Ezen információk  alapján  a  program  képes
lesz szimulálni a rádiós háló eszközei közötti kapcsolatokat
és előzetesen kiszámítani megfelelőségüket.

A jpg formátumú helyszínrajzok egy-
egy  Terület  létrehozásakor,  illetve  a
HELY fülön az adott  Területre  kettőt
kattintva  legördülő  menüből
rendelhetők  a  területhez  (l.  3.2.1.
fejezet).  Bizonyos  CAD  formátumú
rajzokat  a  program  képes
átkonvertálni.  Egy  adott  területhez  rendelt  helyszínrajz
meglétét a program az alábbi módon jelzi 

Természetesen helyszínrajz hiányában is indítható a munka
a  Tervezés  fázissal,  hiszen  az  AgileIQ  programmal  is
könnyen  megrajzolható  a  helyszín  (rádiós  szempontból
lényeges része). 

A HELY fül TERÜLET KONFIGURÁCIÓI ablakában kattintva
válassza  ki,  hogy  a  terület,  melyik  konfigurációjának  a
tervezésével  szeretne  foglalkozni,  majd  lépjen  át  a
KONFIGURÁCIÓK  KEZELÉSE-TERVEZÉS  fülre.
Alaphelyzetben  az  alábbi  kép  jelenik  meg:  bal  oldalon  a
rajzon elhelyezhető rádiós eszközök, valamint a választható
műveletek ikonjai,  a jobb oldalon egy üres tervezői  felület,
melynek  bal  felső  sarkában  egy  GW  ikon  látható.  Ha
területhez korábban már helyszínrajz is lett rendelve, akkor
annak a rajza is látható a tervezési felületen.

A  rajzolás  megkönnyítésére  egy  négyzetháló  (rács)  is
elhelyezhető  a  tervezési  területen  a tervezői  felület  (jobb
oldali  mező) alatt található  ▲ jelre kattintva előugró opciók
közül kiválasztva.

3.5.1. A RAJZ BEMÉRETEZÉSE

Ahhoz, hogy a program ismerje az egyes eszközök
közötti  távolságokat,  s  így  megfelelően  ki  tudja
számolni  az  eszközök  közötti  kapcsolatok
csillapítás értékeit,  a helyszínrajzot méretezni kell.

A  méretező  skálát  a  rádiós  háló  kialakítása  előtt  el  kell
helyezni a helyszínrajzon.

1) A  KONFIGURÁCIÓ  KEZELÉSE-TERVEZÉS  fülön
kattintson a Méretező ikonra.

2) A kijelölt méretező ikon
mellett  kattintson  a
helyszínrajz  egy ismert
méretű részének egyik,
majd másik pontjára. A
megjelenő  Referencia
méret  megadása
dobozban adja meg az
ismert  méretű  rész
hosszát  méterben  (1-
100),  majd  kattintson
az OK gombra. A méretvonal ettől kezdve a rajzon marad.
Az AgileIQ program a méretvonal alapján tudja kiszámítani
2 eszköz között  a vízszintesen mért  távolságot  (illetve a
különböző  szinteken  levő  eszközök  közötti  távolság
vízszintes vetületét).

3) A méretvonal a Törlés (radír) gombra, majd a méretvonalra
kattintva  törölhető,  illetve  újra  méretezhető  a
Kijelölés/Mozgatás  ikon kiválasztása után kettőt  kattintva
magára a méretvonalra.

3.5.2. A RÁDIÓS ESZKÖZÖK ELHELYEZÉSE A TERVEN

A  rádiós  eszközök  a  helyszínrajz  vagy  a  méretező  háló
segítségével, a helyi tervezési előírások szerint, egyszerűen
elhelyezhetők. 

Az AgileIQ programban a rádiós eszközök elhelyezése nem
fogd-és-vidd módszerrel történik!  Az eszköz kiválasztásához
egyet  kell  kattintani  az  ikonjára  (rábökni  az  érintő
képernyőre), majd a második kattintással az eszköz új helye,
pozíciója adható meg.

Alaphelyzetben,  a  KONFIGURÁCIÓK
KEZELÉSE-TERVEZÉS fülön először
csak a GW ikonja látható a bal felső
sarokban. 

1. Mozgassa  a  GW  ikonját  abba  a
pozícióba,  ahol  az  majd  a
valóságban a címzőhurokhoz csatlakozik. Kattintson a bal
oldali  mezőben  a  Kijelölés/Mozgatás ikonra,  majd  a  GW
ikonjának  közepére,  s  végül  abba  a  pozícióba,  ahova
mozgatni szeretné. 

2. A  bal  oldali  mező  felső  részén  található  a  többi  rádiós
eszköz szimbóluma. Az alul látható Nyíl
gombokkal  (▶  ◀) megjeleníthető  a
rendelkezésre  álló  többi  eszköz  ikonja
is.  Az  ikonok  alatti  szám  azt  mutatja,
hogy  a  lehetséges  59  eszköz  közül
hányat  rendeltünk  hozzá  az  adott
konfigurációhoz.  (Egy  GW-hez
természetesen csak 32 érzékelő/modul
rendelhető.  A  maradék  27  eszköz  a
másodkijelzőkre vonatkozik.)

Figyelem:  Az AgileIQ program különbséget  tesz a rádiós
hősebesség (52051RE-RF), illetve a rádiós fix hőérzékelő
(52051E-RF)  között,  míg  a  tűzjelző  központ  mindkettőt
THER típusazonosítóval kezeli! 

3. Egy  adott  rádiós  eszköz  elhelyezéséhez  kattintson  az
ikonjára  a  bal  oldali  mezőben,  majd  a  helyszínrajz  azon
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Az eszköz
orientációja

Méret-
vonal

1. 
kattintás

2. 
kattintás

A Területhez helyszínrajz van rendelve

GW (átjáró)
(FORC: M200G-RF)

Füstérzékelő
(PHOT: 22051E-RF)

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

Fix 58 oC-os hőérzékelő
(THER: 52051E-RF)

Hőseb. és fix 58 oC-os hőérzékelő
(THER: 52051RE-RF)

Ismétlő egység
(FORC: M200F-RF)

Másodkijelző
(---: M200I-RF)

I/O modul nem-felügy. (M211E-RF)
 -Bemenet: felügyelt (MON)
 -Kimenet: nem-felügyelt (FORC)

I/O modul felügyelt (M211E-RF)
 -Bemenet: felügyelt  (MON)
 -Kimenet: felügyelt (CON)

Hangjelző
(FORC/HORN: WSO-xx-RF)

Kézi jelzésadó
(MON->PULL: R5A-R-RF)

Hang- fényjelző
(FORC/HORN: SSTR-xx-RF)
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pontjára, ahová el akarja helyezni.

4. Amíg az eszköz ikonja ki van választva,  addig az újabb
kattintásokkal  újabb  eszközök  helyezhetők  el  a
helyszínrajzon (mindig eggyel nagyobb címen).

5. Más típusú eszköz elhelyezéséhez kattintással válassza ki
annak az ikonját. 

6. Egy eszköz kiválasztását az ESC gomb megnyomásával,
vagy a bal oldali mező egy üres részére kattintással lehet
megszüntetni.

7. Törlés: Egy eszköz, vagy a helyszínrajz bármely
eleme  (fal,  szint,  kapcsolat  stb.)  a  Törlés
gombra,  majd  magára  az  eszközre  (elemre)
kattintással törölhető. 
Mozgatás:  Egy  rádiós  eszköz  áthelyezéséhez
először kattintson a  Kijelölés/Mozgatás gombra,
majd  az áthelyezendő eszköz közepébe,  végül
az eszköz új pozíciójára.

8. Kettőt  kattintva  egy  rádiós
eszköz  ikonjára  megjelenik
annak  szerkesztő  ablaka,
melyben  megadható,  illetve
ellenőrizhető az eszköz:
- Pozíciója:  vagy neve, mely
alapján  könnyen
azonosítható  az  eszköz
(célszerű  a  tűzjelző
központban  használt  névvel
azonosat alkalmazni)
-  Eszköz  címe:  a
címzőhurkon  belül  elfoglalt
cím, mely tetszőlegesen 1-99
lehet.  Alaphelyzetben  a
rádiós  eszközök  címe  a  lerakás  sorrendjében  1  és  32
között  változik.  A  címeket  tehát  feltétlenül  át  kell  írni  a
címzőhurkon belüli címüknek megfelelőn. 
Ha módosítja  egy eszköz címét,  majd újabb  eszközöket
helyez el a rajzon, akkor az újonnan elhelyezett eszközök
az utoljára átállított címtől folytatódnak (cím+1 . . . . .).
- Info helyzete: a helyszínrajzon megjelenő, az eszközhöz
tartozó információs doboz helyzete az eszközhöz képest.
Akkor érdemes módosítani rajta, ha a doboz a helyszínrajz
lényeges részét, vagy egy másik eszközt kitakarja.
Az  Info  dobozok  ideiglenesen  el  is  rejthetők  a
helyszínrajzon (l. 3.5.4.fejezet).
- Orientáció: A rajzon egy kis pont jelzi az eszköz aktuális
orientációját  (a  helyszínrajz  tetejéhez  képesti  irányhoz).
Ha  a  Kapcsolatok  minőségének  ellenőrzésekor  (3.4.
fejezet) úgy találta, hogy az eszköz egy adott orientációja
kedvező,  akkor  véglegesen  felszerelni  is  ennek
megfelelően célszerű. 

3.5.3. A TARTALÉK-CSOMÓPONT MEGADÁSA

A GW kiesése (aljzatból történő kitekerése, meghibásodása)
esetén  a  Tartalék-csomópont  veszi  át  a  rádiós  hálózat
szinkronizálási  feladatát  10-14 percen belül.  A rádiós háló
kialakításakor  az  AgileIQ  program  meghatározza,  melyik
eszköz legyen  a Tartalék-csomópont  (általában a GW-hez
egy közel eső eszköz), de a tervező is javasolhat a program
számára Tartalék-csomópontot. 

A rádiós hálózat módosításakor, karbantartásakor célszerű,
ha  mind  a  GW,  mind  a  Tartalék-csomópont  könnyen
elérhető  helyen  van.  (A  Tartalék-csomópont  az  egyetlen
olyan  eszköz,  melynek  csak  1  elsődleges  kapcsolata  van
közvetlenül  a  GW  felé.  Ennek  megfelelő  jelerősségű
kapcsolatnak  kell  lenni.)  Ezeket  figyelembe  véve,  már  a
tervezéskor  meg  lehet  határozni,  illetve  javasolni  lehet  a
programnak,  hogy  melyik  eszköz  legyen  a  Tartalék-
csomópont.

Amennyiben  nem  akarja  a  programra  bízni,  hogy  melyik
legyen  a  Tartalék-csomópont,  hanem  Ön  szeretné
meghatározni, akkor:

1. Nyissa  meg  a  Tartalék-csomópontnak  javasolt  eszköz
információs ablakát, kettőt kattintva az ikonjára. 

2. Ha a  Pozíció mező első karaktereként egy " * " karaktert
ad  meg,  akkor  a  Háló  létrehozó  programrész  ezt  az
eszközt próbálja a későbbiekben Tartalék-csomópontként
használni.  (Ez  a  funkció  az  Optimalizálás
elemfogyasztásra opció  mellett  elvégzett  rádiós  háló
létrehozás esetén működik a legjobban; l. 3.7. fejezet).

Megjegyzés: Természetesen, amíg a GW működésképtelen,
addig a hozzá tartozó rádiós alrendszer is működésképtelen,
azaz  sem  riasztás-,  sem  hibajelzést  nem  produkál.  A
Tartalék-csomópont kizárólag a szinkron fenntartását,  azaz
az elemek minél hosszabb élettartamát biztosítja.

3.5.4. TOVÁBBI TERVEZÉSI OPCIÓK

A  KONFIGURÁCIÓ  KEZELÉSE-TERVEZÉS  fülön  még
további  tervezési,  illetve  megjelenítési  funkciók  állnak
rendelkezésre.

További tervező gombok

A bal oldali mező alján levő ▲ jelre kattintva
további,  tervezéshez  használatos  funkciók
gombjai jeleníthetők meg, illetve rejthetők el:
Szint  hozzáadása,  Az  eszköz  kapcsolatai,
Elsődleges  kapcsolat  hozzáadása,
Másodlagos kapcsolat hozzáadása.

Szint  hozzáadása:  használatával  a kétdimenziós
helyszínrajzon  több  épületszint  is  létrehozható  (l.
3.5.5. fejezet).

Az eszköz  kapcsolatai:  erre  a  gombra,  majd  a
helyszínrajz  egy  csomópontjára  (eszközére)
kattintva,  megjeleníthetők  a  kiválasztott
csomóponthoz  tartozó  kapcsolatok  (egyben
eltüntetve  a  többi  kapcsolatot).  Újra  az  adott

csomópontra  kattintva  visszaállítható  a  többi  kapcsolat
láthatósága.

Elsődleges  vagy  másodlagos
kapcsolat  hozzáadása:  Ezekkel  a
gombokkal  kézzel  is  kialakíthatók  az
egyes csomópontok közötti kapcsolatok.

Kattintson  először  az egyik  gombra,  majd  egymás után  az
összekötendő csomópontokra, eszközökre.
(Megjegyzés: Ritkán használatos funkciógombok. Érdemes a
rádiós hálót és annak kapcsolatait automatikusan, az AgileIQ
programmal  kialakíttatni.  Valójában  csak  a  másodkijelzők
kapcsolatait kell ezen gombol valamelyikével létrehozni (l 3.6.
fejezet),  hiszen  azoknak  kizárólag  a  kijelezendő
eszköz(ök)höz kell csatlakozniuk.)

Megjelenítés/Elrejtés opciók

A tervezői  felület  (jobb  oldali  mező)  alatt  található  ▲ jelre
kattintva jeleníthető meg, illetve tüntethető el a képernyőről a
tervezés  néhány  további  beállítási  lehetősége.  Az  egyes
opciókkal a képernyőn levő terv megjelenése módosítható.

18. oldal AgileIQ – M200RF rádiós tűzjelző rendszer Promatt – System Sensor
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Falak  kijelzése:  A  tervezői  felületen  megjeleníthetők/
elrejthetők az általunk berajzolt falak.

Falak  automatikus  képhez  igazítása:  A  falak
rajzolásakor,  azok  automatikusan  a  helyszínrajz
vonalaihoz igazíthatók.

Távolságmérés  engedélyezés:  lehetővé  teszi
kétdimenziós  távolságok  megmérését  a  tervezői
felületen,  miután  a  Méretező  eszközzel  megadtuk  a
helyszínrajz  méreteit.  Engedélyezett  távolságmérés
esetén  a  kurzorral  a  helyszínrajz  két  pontjára  kattintva
kijeleztethető  a  közöttük  levő  távolság.  A  mérés
eredménye  a  következő  művelet  hatására  eltűnik  a
képernyőről.

Falak  információi  (Show  walls  information):  A  rajz
könnyebb  olvashatósága  érdekében  megjeleníthetők  /
eltüntethetők  a  falak  számozásai  és  csillapítás
információi.
Kapcsolatok  minőségének  kijelzése:  az  opció
kiválasztását megszüntetve, a könnyebb áttekinthetőség
érdekében,  eltüntethetők  a  tervről  a  (Kapcsolatok
minősége  táblázatból  származó)  kapcsolatok
minőségére utaló adatok. 

Eszközinfók  megjelenítése:  az  opció  kiválasztását
megszüntetve,  a  könnyebb  áttekinthetőség  érdekében,
eltüntethetők a tervről az eszközök információs dobozai.

Kép  megjelenítése:  az  opció  kiválasztását
megszüntetve eltüntethető a tervről a Területhez rendelt
helyszínrajz (is).

Kapcsolatok  megjelenítése:  az  opció  kiválasztását
megszüntetve  eltüntethetők  a  tervről  a  kapcsolatok  és
azok információi.  (A korábban a Kapcsolatok minősége
táblázatba  exportált  kapcsolatok  szaggatott  vonalként
még látszanak.)

Rács megjelenítése: a rajzolást  segítő rács jeleníthető
meg / tüntethető el a tervről.

A részletes útmutató megjelenítése:

A Tervező felület parancsai

A  KONFIGURÁCIÓK  KEZELÉSE-TERVEZÉS  fülön  a
tervező  felülethez  tartozó  parancsok  az  egérrel  egy  üres
területre kettőt kattintva hívhatók elő.

A  háló  kialakító  eszköz  megnyitása:  használatával
automatikusan  kialakítható  (ha  lehetséges)  a  tervben
lerakott  eszközök  közötti  rádiós  háló,  mely
optimalizálható  elemfogyasztásra  vagy  megbízható
kapcsolatokra.

Az összes kapcsolat törlése: a paranccsal az eszközök
közötti kapcsolatok törölhetők le a rajzról. A korábban a
Kapcsolatok  minősége táblázatba  exportált  kapcsolatok
ennek  hatására  nem  törlődnek,  azokat  függetlenül  kell
törölni. (Az egyedi kapcsolatok a Törlés (Radír) gombra,
majd a kapcsolatra kattintva törölhetők.) 

Az összes kapcsolat törlése (kivéve másodkijelzők):
a  fenti  parancshoz  hasonlóan  kitörölhetők  a  tervről  a
rádiós  eszközök  közötti  kapcsolatok,  a  másodkijelzők
kapcsolatainak kivételével (l. 3.6. fejezet).

A  kapcsolatok  exportálása  eszköz  megnyitása:  a
paranccsal  exportálhatók  bizonyos  típusú  (Összes  /
Elsődleges  /  Kritikus)  kapcsolatok  a  Kapcsolatok
minősége táblázatba.  Ebben a táblázatban tárolódnak a
kapcsolatok  minőségének  mérési  eredményei  (l.  3.8.
fejezet).

A Konfiguráció zárolása: a rádiós hálózat megtervezése
és kapcsolatainak kialakítása után a konfigurációt zárolni
kell,  mielőtt  paramétereit  a  GW-be  letöltenénk,  hogy  a
rádiós rendszert üzembe helyezzük (l. 3.9. fejezet)..

Térkép szerkesztés: ezzel a paranccsal a tervezői felület
világossága állítható be.

Képernyő  hozzáadása  a  konfigurációs  képekhez:  A
tervezés bármely fázisáról készíthető képernyőkép (mely
az eszközöket, információs dobozaikat és kapcsolataikat
tartalmazza),  mely  így  hozzáadódik  a  Konfigurációs
jelentéshez.

3.5.5. RÁDIÓS CSILLAPÍTÁSOK: FALAK ÉS SZINTEK

A KONFIGURÁCIÓK KEZELÉSE-TERVEZÉS fülön,  azaz  a
tervezői  nézetben  megrajzolhatók  a  helyszín  –  rádiós
szempontból  csillapítást  okozó  --  elemei:  a  falak  és  az
épületszintek  födémjei.  A  hozzájuk  tartozó  gombok  a
képernyő bal oldali ikonjai között találhatók.

A  falak  egyenes  vonalakként  ábrázolhatók,  melyekhez
különböző csillapítás értékek rendelhetők.

A legtöbb esetben egy-egy rádiós rendszer nem terjed túl egy
szinten, azaz az AgileIQ programban különböző Területként
kezelhető.

Vannak azonban olyan esetek, hogy egy rádiós rendszer több
szomszédos szintre is kiterjed. Az AgileIQ program képes az
ilyen  esetek  kezelésére  is:  minden  egyes  szint  térképet
ugyanazon  a  kétdimenziós  helyszínrajzon  kell  elhelyezni
egymás mellett (alatt/felett),  meg kell  adni  az egyes szintek
határait,  a födémek csillapítását,  valamint  az egyes szintek
kapcsolódó  pontjait.  Ily  módon  a  program  már  ki  tudja
számolni  a  különböző  szintek  különböző  pontjain  levő
eszközök  közötti  valós,  térbeli  távolságokat  és  az  ezekből
adódó csillapítás értékeket. 

Falak hozzáadása

1. Egy  falelem  megrajzolásához  kattintson  a  Fal
hozzáadása gombra a bal oldali mezőben.

2. A  tervezői  felület  egyik  majd  másik  pontjára
kattintva megrajzolható a fal, mely automatikusan

számozódik. 

3. A Kiválasztás gombra, majd egy már megrajzolt fal elemre
kettőt kattintva megjelenik a Fal szerkesztése ablak.

 

4. A  Típus mező  legördülő  menüjéből  kiválasztható,  milyen
falról  van  szó,  mely  egyben  a  fal  Csillapítási  értékét  is
meghatározza. A csillapítás értéke azonban tetszőlegesen,
illetve  a  korábban  esetleg  megmért  csillapítás  értékre  is
állítható  (l.  3.4.3.  fejezet).  A  megadott  faltípusokon  túl
Egyéni faltípus is definiálható.

5. A  Notesz mezőbe  beírhatók  a  fallal  kapcsolatos
megjegyzések.
Hogyan  kell  kezelni  a  falnyílásokat,  ajtókat,  ablakokat  a
rajzon? Mivel az ajtók csukott  állapotban is lehetnek, ami
rádiós  szempontból  a  legkedvezőtlenebb  helyzet,  ezért
érdemes alaphelyzetben a fal részének tekinteni őket.

Promatt – System Sensor AgileIQ – M200RF rádiós tűzjelző rendszer 19. oldal

©
P
R
O
M

A
T
T
 K

ft

                                                                                     

                                                                                     



AZ AGILEIQ PROGRAM HASZNÁLATA

6. Végtelen  csillapítás is  kiválasztható,  ha  a  fal  elem  fém
falat, fém polcozatot, vagy víztartályt jelent a valóságban.

7. Amíg  a  Fal  hozzáadása gomb  aktív,  addig  újabb  fal
elemek rajzolhatók 2-2 kattintással a legutoljára beállított
faltípus paramétereivel.

Szintek hozzáadása

1. Egy  új  épületszint  kialakításához  először  is  meg  kell
jeleníteni a Szint hozzáadása gombot a bal oldali képmező
▲ nyilára kattintva.

2. Kattintson a Szint hozzáadása gombra.

3. Kattintson  a  tervezői  területen  a  bejelölendő
szint  egyik  sarkára,  majd  átlósan  átellenes
pontjára.  A  rajzon  megjelenő,  automatikusan

számozódó  halványkék  körvonalú  téglalap  reprezentálja
az adott szintet. 
Tipp:  Egy-egy szint  kijelölésekor  ügyeljen  arra,  hogy  az
adott  szinten  levő rádiós  eszközök  mindegyike  a szintet
reprezentáló téglalapon belül helyezkedjen el!
Újabb két kattintással további szintek jelölhetők ki.

4. Minden  egyes  szint  hozzáadásakor  egy  kék  színű  X
kereszt  jelenik  meg  a  szintet  jelölő  téglalap  bal  felső
sarkánál.  A  kereszt  mint  referencia  pont  segítségével
pozicionálhatók  az  egyes  szintek  egymás  felett.  A  X
kereszt helye a szinten belül a Kijelölés/Mozgatás gombra,
a  X  keresztre,  majd a  X kereszt  új  pozíciójára  kattintva
módosítható. 
A rajzterületen  belül  tehát  így lehet  a  szinteket  egymás
alá/fölé  pozicionálni  anélkül,  hogy  a  rajzon  a  szintek
maguk elmozdulnának.
A szintek, a kialakításuk sorrendjében 0-tól számozódnak.
Mindig a 0.  szint  a  legalsó,  a  magasabb számú szintek
felfelé helyezkednek el. A szintek sorszáma a X keresztre
kettőt  kattintva  a  Szint  szerkesztése ablakban
módosítható, de mindig a 0. szint marad a legalsó, és a
szintek számának folyamatosan növekvőnek kell lenni. 

5. Alaphelyzetben  minden  szint  magassága  3  m,  a  födém
csillapítása  pedig  9  dB.  A  szint  X keresztjére  kettőt
kattintva  a  megjelenő  Szint-infok  szerkesztése  ablakban
módosítható  a  Szint  száma,  Magassága,  a  Födém
csillapítása,  valamint  a  Notesz  mezőben  megjegyzések
fűzhetők az adott szinthez.

 

Megjegyzés: 
- A rádiós eszközök elhelyezésekor figyelni kell arra, hogy
minden  eszköz  a  szintet  jelző  kék  határvonalon  belül
helyezkedjen el! 
- Egy 2 szinten elhelyezkedő rádiós rendszer esetén, ha a
két szint eltérő magasságú, akkor a felső szint paramétereit
is (de legalább a magasságát) meg kell adni.

6. A falak és a szintek a jpg formátumú
helyszínrajz  részét  képezik,  így  a
Kép  megjelenítés opció  kikapcsolásával  eltüntethetők  a
tervező területről. (l. 3.5.4. fejezet). 
Ugyanebben  a  legördülő  menüben  a
falak  megjelenítése  is  kikapcsolható
ideiglenesen.

Miután  minden rádiós  eszközt,  falat  és szintet  megfelelően
paraméterezve  (címezve,  csillapítás  értékeket  megadva)
elhelyezett  a  helyszínrajzon,  folytatható  a  tervezés  az
eszközök  közötti  kapcsolatok,  azaz  a  rádiós  háló
kialakításával.

3.5.6. A KONFIGURÁCIÓK KEZELÉSE/ TERVEZÉS 
            FÜL TOVÁBBI OPCIÓI

Eszköz információ

Egy rádiós eszköz ikonjára kettőt kattintva megjelenik annak
szerkesztő  ablaka,  melyben  az  eszköz  címe,  elnevezése,
orientációja,  információs  dobozának  elhelyezkedése
módosítható (l. 3.5.2. fejezet 9. pont).

Kapcsolat minőségének ellenőrzése

Miután  a  rádiós  hálót  elkészült,  és  az  eszközök  közötti
kapcsolatok  rendelkezésre  állnak  (l.  3.7.  fejezet),  kettőt
kattintva  egy kapcsolatra  megjelenik  egy üzenet:  "Szeretne
felmérési rekordot képezni ebből a kapcsolatból"? A kérdésre
Igen-nel  válaszolva  a  kapcsolat  bekerül  a  Kapcsolatok
minősége  táblázatba,  és  megjelenik  az  Új  kapcsolat
létrehozása ablak (l.  3.4.1. fejezet 4. pont), ahol a Felmérés
gombra kattintva elindítható az adott kapcsolat minőségének
a mérése (l.  3.4.1. fejezet  5.  pont),  vagy az ablak bal  alsó
pozíciójában található varázslóval felcímezhetők a méréshez
használt 1. és 2. című érzékelők (l. 7.1. fejezet).

Ha egy olyan kapcsolatra kattint kettőt, mely már szerepel a
Kapcsolatok  minősége táblázatban (l.  3.8.  fejezet),  akkor a
felugró Kiválasztott  kapcsolat  minőségi rekord szerkesztése
ablakban  azonnal,  vagy  miután  a  bal  alsó  varázslóval  a
méréséhez  használt  érzékelőket  felcímezte,  indítható  a
mérés a Felmérés gombra kattintva. 

Csak  emlékeztetőül:  sose  használjon  a program által  Nem
megfelelő-nek minősített kapcsolatot!

Az eszközinformációk elrejtése

A tervezői terület könnyen zsúfolttá, áttekinthetetlenné válhat.
Ilyen esetekben célszerű lehet
- az egyes eszközök információs dobozait áthelyezni (l. 3.5.2.
fejezet 9. pont), vagy
- az eszközökhöz tartozó információs dobozokat ideiglenesen
eltüntetni  a  képernyőről  (l.  3.5.4.  fejezet  Eszközinfok
megjelenítésének kikapcsolása).
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3.5.7. KAPCSOLATOK KÉZI KIALAKÍTÁSA

A rádiós eszközök közötti  kapcsolatok egyedileg,  kézzel  is
megadhatók,  de célszerűbb az AgileIQ programra bízni  és
automatikusan  elvégeztetni  a  rádiós  háló  kialakítását  (l.  a
későbbi 3.7. fejezetben). 

Manuálisan,  azaz  a  lenti  ikonokat  használva,  csak  a
másodkijelzők  kapcsolatait  érdemes  megadni  (l.  3.6.
fejezet).

1. A  rádiós  háló  kézi  kialakítása  előtt  olvassa  el  a  2.3.
fejezetet, mely segítséget ad a hálóban levő kapcsolatok
szervezéséhez.
A háló kialakításánál alapvető, hogy
-  minden  rádiós  eszköz  a  GW  felől  elérhető  legyen
elsődleges kapcsolatokon (kék nyilakon) keresztül, és
- minden eszköznek 2 szülő csomópontja legyen (kivéve a
tartalék-csomópontot).

2.  A  bal  oldali  mező alján  levő  ▲ jelre
kattintva  jelenítse  meg  a  további
tervező funkciók gombjait.

3. A  létrehozandó  kapcsolattól  függően  kattintson  az
Elsődleges  (1 - kék)  vagy  Másodlagos (2 - rózsaszín)
kapcsolat hozzáadása gomb valamelyikére.

4. Ezután kattintson arra a rádiós eszközre, mely a kapcsolat
szülő  csomópontja  lesz,  majd  kattintson  a  kapcsolatban
gyermek szerepét játszó eszközre. A két eszköz között a
rajzon egy megjelenő nyíl jelzi a kialakított kapcsolatot és
irányát (a GW felől nézve).

5. Ha  csak  egy  adott  eszköz  kapcsolataira
kíváncsi,  kattintson  Az  eszköz  kapcsolatai
gombra,  majd  a  kérdéses  eszköz  közepébe.
Másodszorra  az eszköz közepébe kattintva  újra

láthatóvá válik az összes kapcsolat.

6. Egy-egy  kapcsolat  a  Törlés gombra,  majd
magára a kapcsolat nyilára kattintva törölhető.

 

3.6. RÁDIÓS MÁSODKIJELZŐK CSATLAKOZTATÁSA

A  rádiós  érzékelőkhöz  rádiós  másodkijelzők  is
csatlakoztathatók.  Tervezési  szempontból  ezek  azért
különlegesek,  mert  tervezés  közben  kell  megadnia
tervezőnek,  melyik  eszközhöz  melyik  másodkijelző(k)
tartozzon. 

Figyelem:  a  rádiós  másodkijelző  egységek  (M200I-RF)  is
rendelkeznek  címkapcsolóval,  de  itt  a  cím  csak  a  rádiós
rendszeren  belüli  azonosításra  szolgál,  és  semmi  köze  a
címzőhurkon belüli címhez! A másodkijelzők természetesen
nem foglalnak el címhelyet a címzőhurkon. 

Alaphelyzetben a program
- 1 rádiós érzékelőhöz (maszter) legfeljebb 4 másodkijelzőt,
- míg 1 másodkijelzőhöz 2 rádiós érzékelőt (maszter-t) 
enged hozzárendelni.

3.6.1. MÁSODKIJELZŐK ELHELYEZÉSE

Egy kattintással válassza ki a  Másodkijelző eszköz
ikonját,  majd  kattintson  a tervezői  felületen  arra  a
pontra,  ahova  a  másodkijelzőt  el  akarja  helyezni.

Míg a  Másodkijelző ikon aktív,  minden további  kattintással
újabb  másodkijelző  helyezhető  el  a  tervezői  felületen.
Ilyenkor  még  nem  kell  tudni,  hogy  melyik  másodkijelző
melyik  eszközhöz  tartozik,  de  lehetőleg  a  végleges  valós
pozíciójának megfelelően kell elhelyezni, hogy a program, a
távolság alapján, helyesen számolhassa ki a majdani rádiós
kapcsolat jóságát.

3.6.2. MÁSODKIJELZŐK KAPCSOLATÁNAK MEGADÁSA

A következő lépésben manuálisan meg kell  adni,
hogy  melyik  másodkijelző  melyik  rádiós
eszköz(ök)höz tartozik,  azaz meg kell  határozni  a
közöttük levő kapcsolatot.

1. Válassza  ki  az  Elsődleges vagy  Másodlagos  kapcsolat
létrehozása gombok  valamelyikét  (l.  3.5.7.  fejezet).
(Másodkijelző  kapcsolatának  megadása  esetén  mindegy
melyiket  használja,  mivel  egy  másodkijelző  és  a
hozzárendelt érzékelő között csak egyetlen kapcsolat van,
azaz nincs redundáns kapcsolat.)

2. Először  kattintson  arra  az  eszközre  (maszter),  melyhez
másodkijelzőt  hozzá  kívánja  rendelni,  majd  kattintson  a
hozzárendelendő  másodkijelzőre.  (Akár  fordított
sorrendben is  megadható  a kapcsolat.)  A program a két
eszköz  közé  rajzolt  -  -  -  szaggatott  vonallal  jelzi  az  új
kapcsolat létrejöttét. 

3. Ismételje  meg  a  műveletet  a  többi  másodkijelzővel
rendelkező eszköznél is. 

4. A még hiányzó kapcsolatokat a többi rádiós eszköz között

a.) adja meg manuálisan (l. 3.5.7. fejezet), vagy
b.)  az  AgileIQ  program  valamelyik  háló-kialakító
algoritmusával  automatikusan  hozassa  létre  (l.  3.7.
fejezet)..

A fenti  módszerrel  1 másodkijelző 2 db rádiós  érzékelőhöz
rendelhető (mivel 1 eszközhöz legfeljebb 2 szülő csomópont
tartozhat). Az alábbi módszerrel azonban, igény esetén, 1 db
másodkijelzőt  összesen  4  db  rádiós  érzékelőhöz  is  hozzá
lehet rendelni.

1. Kattintson  kettőt  a
másodkijelző ikonjára.

2. A  megjelenő  Másodkijelző
szerkesztése ablakban  a
További  maszterek mezőbe
írja  be  annak  a  további,
maximum  két  rádiós
érzékelőnek a pozíciószámát
(A  -  Z)  ";"  karakterrel
elválasztva,  melyek  jelzéseit
ezen  a  másodkijelzőn
szeretné megjeleníteni, majd
kattintson az OK gombra.

3. Az  új  kapcsolatok  a
helyszínrajzon halvány szaggatott vonallal jelennek meg. 
Megjegyzés: Ezeket az extra kapcsolatokat
- nem lehet a Kapcsolatok minősége táblázatba exportálni,
- törölni is csak a Másodkijelző szerkesztése ablakból lehet.

Egy rádiós terv véglegesítése

Egy adott  rádiós  hálózat  terve  a
konfiguráció  zárolásával
véglegesíthető  (l.  még  3.9.
fejezet).  A  Konfiguráció  zárolása parancs  előhívható  a
tervező  területre  kettőt  kattintva  megjelenő  menüből.  A
zárolás  során  a  program  leellenőrzi  az  elkészített  terv
helyességét:  megvizsgálja,  hogy a háló-kialakítás  szabályai
(hierarchia, időzítések) be lettek-e tartva, az eszközök címei
megfelelőek-e  stb.  Ha  minden  rendben,  a  konfiguráció
zárolásra kerül.

Ha a rádiós hálózat terve valamilyen okból nem fogadható el,
akkor  a  képernyőn  A  konfiguráció  érvénytelen hibaüzenet
jelenik meg. Ilyenkor ellenőrizni kell hol sértettük meg a háló-
kialakítás szabályait. 
Ilyenkor  érdemes  minden
kapcsolatot  törölni  (sőt  a
Kapcsolatok  minősége
táblázatba  exportált  kapcsolatokat  is),  és  a  rádiós  háló
kialakítását  automatikusan,  a  Háló  kialakító  eszközzel
elvégeztetni. 
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3.7. A HÁLÓ-KIALAKÍTÓ ESZKÖZ HASZNÁLATA

Az AgileIQ  program  automatikusan  is  képes  az  eszközök
közötti  rádiós  hálózat  kialakítására,  figyelembe  véve  az
eszközök  közötti  távolságból,  valamint  a  falakból,
födémekből  eredő  számított  csillapítás  értékeket.  A  Háló-
kialakító  eszköz algoritmusa  vagy  a  legkedvezőbb
elemfogyasztás,  vagy  a  legmegbízhatóbb  kommunikáció
alapján határozza meg az eszközök közötti kapcsolatokat.

1. A  KONFIGURÁCIÓ KEZELÉSE-TERVEZÉS fülön  kettőt
kattintva  a  tervezői  felületre  jeleníthetők  meg  a
tervezéshez tartozó parancsok.

2. A  Háló-kialakító  eszköz megnyitása parancsot  választva
megjelenik a Háló-kezelése ablak.

3. A  kívánt  optimalizálási  algoritmus  kiválasztása  után  a
Háló  kialakítása gombra  kattintva  a  program  a  tervben
szereplő  adatok  alapján  kiszámítja  az  elméletileg
lehetséges  legjobb  hálót,  és  a  kialakított  kapcsolatokat
megjeleníti a tervező felületen.

3.7.1. HÁLÓ KIALAKÍTÁS OPTIMALIZÁLÁS

Kétfajta optimalizálási algoritmus közül lehet választani.

Optimalizálás elemfogyasztásra

Az  algoritmus  alapvetően  csillag-szerkezetű  hálót  próbál
létrehozni,  mely általában hosszabb kapcsolatokból  áll,  de
alacsony  elemfogyasztást  eredményez.  Láncolt
kapcsolatokat  csak  akkor  képez ez az algoritmus,  ha  egy
egyszeres (csillag) kapcsolat  Még épp jó  minősítésű lenne.
(Ez az algoritmus csak az AgileIQ-Pro verzióban érhető el.)

Optimalizálás megbízható kapcsolatokra

Az algoritmus egy olyan hálót  igyekszik kialakítani,  mely a
legmegbízhatóbb,  legstabilabb  kommunikációt  biztosítja  az
eszközök között. A stabil hálózat általában rövid kapcsolatok
szorosan egymáshoz láncolt hálójából áll, melyben lehetőleg
minden kapcsolat Megfelelő minősítésű. 

Az algoritmus  először  egy  "zajos"  környezetet  feltételezve
próbálja  kialakítani  a  hálózatot.  Ha  elsőre  nem  sikerül
megbízható  kapcsolatokat  találnia,  akkor  a  szimulált
háttérzajt  csökkentve  újra  próbálkozik  mindaddig,  míg  a
tervnek  megfelelő,  elfogadható  értékeket  nem  talál.  Az
algoritmus többszöri lefutása miatt a számítás hosszabb időt
is  igénybe  vehet.  Az  így  kialakított  rádiós  háló  működés
szempontjából általában a legmegbízhatóbb.

A Háló-kezelés eszköz további opciói

A  Háló-kezelés  ablak
jobb  alsó  sarkában
található  ▼ nyílra
kattintva  további
beállítási  opciók  közül
lehet  választani  az
AgileIQ-Pro verzióban.

Gyors keresés:

Használatával  lecsökkenthető  a  háló-kialakításának  ideje  a
próbálkozások számának redukálásával. Hasznos lehet nagy
méretű,  vagy  sok  falat  tartalmazó  terv  esetén,  de
előfordulhat, hogy ilyenkor az algoritmus nem tudja kialakítani
a megfelelő hálót.

A meglevő elsődleges kapcsolatok megtartása:

A  korábban  kézzel  kialakított  elsődleges  kapcsolatokat  az
algoritmus igyekszik megtartani, és ezek figyelembe vételével
kialakítani a maradék hálózat kapcsolatait.

Ismétlő egység nélküli megoldás favorizálása:

Az algoritmus megpróbálja kialakítani a rádiós hálót ismétlő
egységek  nélkül,  kizárólag  a  terven  levő  eszközök
felhasználásával.

Kritikus/hosszú kapcsolatú láncok engedélyezése:

Az  algoritmus  megengedi  a  hosszabb  láncok  létrehozását
még akkor is, ha a lánc egyes kapcsolatait  a program  Még
épp jó, vagy Nem megfelelő kapcsolatnak minősíti.

Falak csillapítás korrekciója:

Az  itt  beállított  dB  értékkel  a  terven  szereplő  összes  fal
csillapítása egy korrekciós tényezővel egységesen növelhető
(+), vagy csökkenthető (-). Pozitív csillapítás csökkenti, míg a
negatív tényező növeli az elfogadható kapcsolatok hosszát.

Az Auto beállítás és negatív korrekciós tényező kiválasztása
esetén az algoritmus 0 dB-s csillapításról  elindulva -1 dB-s
lépésekben  keresi,  hogy  a  falak  milyen  csillapítás
csökkenése  esetén  lenne  képes  kialakítani  a  hálót.  Az
algoritmus számítása az első olyan értéknél megáll, ahol már
hibátlan hálót  képes  létrehozni,  és ezt  a  korrekciós  értéket
jelzi ki:

Ezzel  a  módszerrel  meghatározható,  hogy  mennyi  az  a
legkisebb (általános) csillapítás csökkenés, mely elfogadható
háló létrehozását eredményezné.

Mentés a jelentésbe:

A  Mentés  a  jelentésbe gombra  kattintva  megjelennek  a
korábbi,  Háló-kezelés  eszköz  használata  során  beállított
opciók  a  Konfiguráció  szerkesztése ablak  megjegyzés
rovatában.  Az  OK  gombra  kattintva  a  beállítási  opciók  a
Konfigurációs jelentésbe is elmentődnek. Ezt a mentést akkor
érdemes  elvégezni,  amikor  a  kiválasztott  algoritmussal  és
beállításokkal egy hibamentes hálót sikerült már létrehozni. 

3.7.2. 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
közelebb kerüljön, minél több rádiós eszközhöz.

• 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.
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Gyenge minőségű kapcsolat esetén

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

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, meg lehet próbálkozni a
fal  egyik,  vagy  mindkét  oldalán  elhelyezett  ismétlő
egység(ek) alkalmazásával (l. 3.4.3. fejezet). 

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

3.7.3. 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 (l. 3.2.1. fejezet). 

A kialakított háló összes kapcsolata a tervezői felületre kettőt
kattintva  előhívott  menü  Az  összes  kapcsolat  törlése
parancsával törölhető (l. 3.5.4. fejezet). 
Végezze  el  a  szükséges
módosításokat a terven, végül a Háló-
kialakító  eszközzel  hozza  létre  az  új
konfigurációnak megfelelő hálózatot.

3.8. A KAPCSOLATOK EXPORTÁLÁSA

Miután sikerült  létrehozni  a rádiós eszközök egy megfelelő
hálózatát,  a  közöttük  levő  kapcsolatok,  illetve  az  azok
információit  tartalmazó  rekordok  a  TERÜLET FELMÉRÉS-
KAPCSOLATOK  MINŐSÉGE  fülön  található  kapcsolatok
táblázatba  exportálhatók.  A táblázatba  exportált  kapcsolati
rekordok  jól  használhatók  a  terület  felmérése  során  pl.  a
program  által  kiszámított  és  a  valós  helyzetben  mért
csillapítás értékek összehasonlítására.

A  tervezői  felületen  kettőt  kattintva  a  megjelenő  menüből
válassza  A  Kapcsolatok  exportálása  eszköz  megnyitása
parancsot (l. 3.5.4. fejezet). 

A  megjelenő  Kapcsolatok  exportálása  a  felméréshez
ablakból három lehetőség közül lehet választani:

• az Összes kapcsolat exportálása, vagy

• csak  az  Elsődleges  kapcsolatok  exportálása  (csak
AgileIQ-Pro verzióban), vagy 

• csak  a  Kritikus  kapcsolatok  exportálása:  az  AgieIQ

program által  Még épp jó-nak  ítélt  kapcsolatok (csak az
AgileIQ-Pro verzióban).

A  ▼ nyílra  kattintva két  további  beállítási  opció közül  lehet
választani:

Az  összes  nem-mért  kapcsolati  rekord  törlése:
alapértelmezett  beállítás,  hatására  a  helyszínen  nem
ellenőrzött,  nem-mért  kapcsolatok  törlődnek  a  kapcsolatok
táblázatából.

A nem-mért  kapcsolati  rekordok  felülírása:  a  táblázatba
exportált  új  kapcsolati  rekordok  felülírják  a  korábban  nem
ellenőrzött, nem-mért rekordokat.

Fontos:  Az  RF  energia  felméréshez  és  a  Kapcsolatok
minőségének ellenőrzéséhez tartozó táblázatok mindig egy-
egy  Területhez,  és  nem  egy  azon  belüli  Konfigurációhoz
kapcsolódnak.  Ügyeljen  arra,  hogy  a  Területhez  lementett
táblázatok  mindig  az  aktuális,  a  legutolsó,  zárolás  előtti
konfigurációhoz tartozó mérési eredményeket tartalmazzák. 

A  Kapcsolati  rekordok  csak  „nem  zárolt”  konfigurációból
exportálhatók  a  kapcsolatok  táblázatba.  A  konfiguráció
zárolása előtt tehát érdemes ellenőrizni, hogy a kapcsolatok
táblázata  tartalmazza-e  az összes  lényeges  és  az aktuális
konfigurációra vonatkozó kapcsolati rekordot. 

3.9. A MEGTERVEZETT RÁDIÓS HÁLÓ MENTÉSE 
          ÉS ZÁROLÁSA

Miután  egy  adott  GW-hez  tartozó  rádiós  konfiguráció
elkészült, azaz a rádiós eszközök az előírások szerint vannak
elhelyezve  a  helyszínrajzon,  a  közöttük  levő  kapcsolatok
megfelelő  minőségűek,  a  konfiguráció  "zárolható".  Mivel  a
zárolás  után  az  adott  konfiguráció  tovább  már  nem
módosítható, ezért zárolás előtt győződjön meg arról, hogy a
Konfigurációs jelentésben szereplő minden adat, táblázat, a
konfigurációhoz rendelt  kép a legutolsó,  aktuális  állapotnak
megfelelő. 

A tervezői felületen kettőt kattintva
a  megjelenő  menüből  válassza  A
Konfiguráció zárolása parancsot (l.

3.5.4.  fejezet),  majd  az  újabb  (A  Konfiguráció  zárolása)
ablakban  ellenőrizze  a  Fő-  és  Tartalék-csatornák  számát,
majd a ZÁR gombra kattintva zárolható a konfiguráció. 

A zároltságot a HELY-TERÜLET
KONFIGURÁCIÓI  táblázatban  a
konfiguráció  sorában
megjelenő lakat szimbólum
jelzi. 

Az  AgileIQ  programból  történő
kilépés  előtt  mindenképpen
mentse el a projektet a program
jobb  alsó  sarkában  található
ikonra kattintva!
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AZ AGILEIQ PROGRAM HASZNÁLATA

Egy konfiguráció zárolásakor az AgileIQ program leellenőrzi
az adott konfigurációt, és a zárolást csak akkor hajtja végre,
ha mindent rendben talált.  Hiba esetén figyelmeztetést  ad,
megadva  a  hiba  okát,  lehetőséget  adva  a  javításra.  Hiba
lehet  pl.  két  azonos  című eszköz,  vagy kézi  hálótervezés
esetén  a  háló-kialakítási  szabályok  be  nem  tartása.  A
zárolást  csak  (szintaktikailag)  helyes  konfiguráción  lehet
végrehajtani. 

Egy terület konfigurációja egy adott GW-hez és a GW által
kezelt rádiós eszközökhöz tartozik. A konfigurációhoz tartozó
zárolt konfigurációs fájl tartalmazza mindazon információt és
paramétereket,  melyeket  a  rádiós  rendszer  üzembe
helyezéskor  a  GW-be,  és  a  GW-n  keresztül  a  rádiós
eszközökbe le kell tölteni. 

Egy zárolt konfiguráció tovább már nem módosítható, így a
KONFIGURÁCIÓK  KEZELÉSE  ablakból  eltűnik  a
TERVEZÉS  fül,  és  helyette  két  új  fül,  az  ÜZEMBE
HELYEZÉS  és  a  DIAGNOSZTIKA  fülek  jelennek  meg,
melyek  az  adott  konfiguráció  (rádiós  alrendszer)  helyszíni
telepítésekor,  üzembe  helyezésekor,  valamint
karbantartásakor használhatók. 

4. A RENDSZER ÜZEMBE HELYEZÉSE

FONTOS

Egy adott területen egyszerre csak 1 db GW-hez tartozó
konfiguráció helyezhető üzembe! Soha ne indítson RF
energia felmérést olyan területen, ahol épp egy másik

rádiós rendszer üzembe helyezése folyik!

4.1. A RÁDIÓS RENDSZER ÜZEMBE HELYEZÉSI
         LEHETŐSÉGEI

Egy-egy GW-hez tartozó rádiós alrendszer többféle módon is
üzembe helyezhető. 

Helyszíni konfigurálás: Lehetőség van a helyszínen üzembe
helyezni a rádiós rendszert,  miután az összes becímzett és
elemeikkel ellátott eszköz felszerelésre került (l. 4.2. fejezet).
Ez a módszer a leggyorsabb és legegyszerűbb, hiszen ekkor
csak  a  GW-t  kell  "felkonfigurálni",  a  rendszer  üzembe
helyezését  és  a  többi  eszköz  felkonfigurálását  már  a  GW
végzi el rádiós kapcsolatokon keresztül.

Előzetes konfigurálás: Ha erre nincs mód, akkor előzetesen
is  felkonfigurálhatók  az  eszközök  (pl.  a  saját  telephelyen),
amikor is  a helyszínen az eszközök  felszerelése után csak
egy ún.  Kézi üzembe helyezés parancsot kell kiadni a GW-
nek az üzembe helyezés véglegesítéséhez (l. 4.3. fejezet).

Bármelyik  módszert  is  választja,  az  üzembe  helyezés  az
alábbi fő lépésekből áll:

1. Ki kell választani az adott rádiós rendszerhez (GW-hez)
tartozó  zárolt  konfigurációs  fájlt,  és  a számítógéppel  a
GW közelében kell elhelyezkedni.

2. Első  lépésben  a  GW  és  a  konfigurációs  fájl
összerendelésével a program létrehoz egy ún. szinkron-
szót, mellyel az adott GW-hez tartozó rádiós rendszert, s
annak minden kommunikációs kapcsolatát azonosítja (l.
4.1.1. fejezet).

3. Ezután lehetőség van a konfigurációs fájl másolatának a
GW-be  mentésére,  amit  csak  egy  kipróbált,  végleges
rendszer esetén érdemes megtenni (l. 4.1.2. fejezet).

4. Az AgileIQ program ezután konfigurálja a GW-t, letöltve
az adott rádiós rendszerre vonatkozó minden információt
(csatornák,  szinkron-szó,  eszköz típus,  cím,  elnevezés,
az eszközök közötti kapcsolatok információi stb.).

5. A  kiválasztott  üzembe  helyezési  módtól  függően  a
következő lépésben vagy maga a GW, vagy az AgileIQ
program  az  RF/IF-en  keresztül  letölti  a  rádiós
eszközökbe a rájuk vonatkozó információkat.

6. Miután ily módon minden rádiós eszköz megkapta a rá
vonatkozó  működési  paramétereket,  a  GW  (egy  ún.
"körözvény"  paranccsal)  szinkronizálja  a  rendszert,  s
ennek megtörténte után válik a rádiós rendszer üzembe
helyezetté. 

4.1.1. A KONFIGURÁCIÓ ÖSSZERENDELÉSE A GW-JEL

Minden  üzembe  helyezés  első  lépéseként  a  rádiós
rendszer adatai a számítógépről az RF/IF-en keresztül
letöltődnek a GW-be. A folyamat során az adott GW

egyedi sorozatszáma összerendelődik a letöltött konfiguráció
adataival. A folyamat kezdetén az AgileIQ program beolvassa
a  GW  sorozatszámát,  összekombinálja  a  konfigurációs
adatokkal, s ebből egy ún. szinkron-szót (sync) képez, így a
konfigurációs  fájl  az  adott  GW-jel  összerendelődik.  A
későbbiekben  ez  a  szinkron-szó,  mely  minden
kommunikációs  csomagban  szerepel,  azonosítja  az  adott
rendszert,  és  biztosítja  a  rendszer  eszközeinek  és
kommunikációs csomagjainak egyediségét.
(Az  eredeti  konfigurációs  fájl  egy  másolata  természetesen
más GW-hez is hozzárendelhető.)
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A RENDSZER ÜZEMBE HELYEZÉSE

Miután  a  GW  fájlhoz  rendelése  megtörtént,  a  HELY  fül
TERÜLET  KONFIGURÁCIÓ  ablakában  a  konfigurációs
fájlhoz  tartozó  sor  Syn  oszlopában  megjelenik  a  fenti
szimbólum.

4.1.2. .A PROJEKT MENTÉSE A GW-BE

A  GW-konfigurálásának  megkezdése  előtt  a  program  (az
AgileIQ-Pro verzió)  rákérdez,  kívánja-e a konfigurációs  fájl
egy másolatát  a  GW-
be menteni. 

Ez  a  művelet  ugyan
néhány  percig  eltart,
de  érdemes  rászánni
az  időt  mivel,  ha  a
konfigurációs  fájl
esetleg  elveszne  a
számítógépről,  akkor  még  mindig  lesz  esély  a  rendszer
karbantartására,  vagy módosítására a későbbiekben. Ezen
adatok  nélkül  erre  nincs  lehetőség.  Ebben  a  műveletben
ugyan a konfigurációs fájlban szereplő képek, megjegyzések
nem kerülnek mentésre, de a hálózat felépítésére vonatkozó
többi lényeges adat igen.

A  GW-ben  letárolt  konfiguráció  a  DIREKT
ESZKÖZPARANCS fül ablakában kettőt kattintva elérhető A
Projekt  visszaolvasása  a  GW-ből  varázsló segítségével
olvasható be a számítógépbe (l. 5.0.8. és 7.5. fejezetek).

4.2. A RÁDIÓS HÁLÓZAT HELYSZÍNI ÜZEMBE
         HELYEZÉSE

A KONFIGURÁCIÓK KEZELÉSE-ÜZEMBE HELYEZÉS fül
bal felső sarkában két gomb is található a rádiós rendszer
helyszíni üzembe helyezésére, a GW konfigurálására: 

Bármelyik  módszert  választja,  egy  újonnan  üzembe
helyezendő  rendszer  esetén  feltétel,  hogy  minden  eszköz
gyári  új,  vagy  kiprogramozott  állapotú  legyen,  becímezve,
elemeikkel ellátva a helyére legyen szerelve.

A GW-konfigurálása varázslóval  (l.  4.2.1. fejezet)  interaktív
módon, lépésenként végezhető el egy új rendszer üzembe
helyezése,  vagy  akár  egy  meglevő  rendszer  módosítása
(eltávolított,  illetve  új  eszközök),  így ez a módszer  a  még
rutintalan telepítőknek ajánlott.

A  Közvetlen  GW-konfiguráló  parancs  (l.  4.2.2.  fejezet)
kizárólag új rendszerek üzembe helyezésére szolgál, amikor
is minden eszköz gyári új, kiprogramozott állapotú. Az újabb
AgileIQ verziókban már nem jelenik meg a Közvetlen GW-
konfiguráló  gombja,  mivel  ugyanez  a  funkció  a  GW-
konfiguráló varázsló A) opciójával egyenértékű.

4.2.1. A GW-KONFIGURÁLÁSA VARÁZSLÓ

A varázsló három különböző opciót kínál fel, melyek közül a
varázsló első lépésénél lehet választani, ha:

A) egy  új  rendszert  szeretne  üzembe  helyezni,  amikor
minden eszköz gyári új (kiprogramozott) állapotú,

B) egy már korábban üzembe helyezett rendszert szeretne
módosítani,  amikor  néhány  eszköz  korábban  már
használatban, konfigurálva volt. Ebben az esetben a már
konfigurált  eszközöknek  ugyanabba  a rádiós  hálózatba

kell tartozniuk. A B) esetben tehát ismerni kell a korábban
használt eszközök hálózatához tartozó konfigurációs fájlt,
(legalábbis  annak  szinkron-szavát,  csatorna  számát,
tartalék-csomópontját).  Ennek  hiányában,  vagy,  ha  a
korábban  használt  eszközök  más-más  hálózatokhoz
tartoztak,  nem  használható  a  varázsló,  mivel  először  a
már konfigurált eszközöket egyesével ki kell programozni
a  6.5.2.  fejezetben  leírtak  szerint,  eltávolítva  őket
aljzataikból.

C) egy működő hálózat eszközeit kell kiprogramozni a GW-n
keresztül,  a  GW  közeléből  (anélkül,  hogy  a
kiprogramozáshoz az eszközök közelébe kellene menni,
vagy aljzatukból kivéve kellene kiprogramozni őket).

A GW-konfigurálása előtt lehetőleg minden eszköz legyen a
végső pozíciójában felszerelve.

1) Ellenőrizze,  hogy  a  rádiós  eszközökbe  minden  elem be
van  helyezve,  mindegyik  eszköz  fel  van  címezve  és
aljzatába  van  tekerve,  valamint  a  GW  is  megfelelően
üzemel (megfelelő tápot kap a címzőhurokról). 

2) A számítógéppel (RF/IF) helyezkedjen el a GW közelében.

3) A  HELY  fülön  válassza  ki  a  megfelelő
konfigurációs  fájlt,  majd  a  KONFIGURÁCIÓK
KEZELÉSE-ÜZEMBE HELYEZÉS fülön kattintson

a A GW-konfiguráló varázsló gombjára.

4) A varázsló első képén válassza ki a helyzetnek megfelelő
üzembe  helyezési  módszert  (A  vagy  B),  és  kövesse  a
varázsló utasításait. A varázsló C) opciójával egy működő
rádiós  hálózat  eszközei  programozhatók  ki  a  GW-n
keresztül,  a  GW  közeléből  anélkül,  hogy  a
kiprogramozandó eszközök közelébe kellene mennie.

. . .  4 2 1 1 GW konfigurálás (A) lehetőség (l. 7.3.1. fej.):
Ez  a  leggyorsabb  módszer,
mivel minden eszköz gyári új,
kiprogramozott  állapotú.  A
varázsló  futása  közben
azonban  a  Kiprogramozó
eszközzel (l.  7.4.  fejezet)
ellenőrizhető  a  rádiós
eszközök  állapota,  (és,
szükség  esetén,
kiprogramozhatók  a  már
konfigurált  eszközök  is,
leszerelésük  nélkül).  A  GW
végső  konfigurálása  előtt,
igény esetén, leellenőrizhetők
az  egyes  kapcsolatok
minőségei  is.  A  folyamat
utolsó lépéseként  az AgileIQ
program  létrehozza  a
konfiguráció  szinkron  szavát
(a GW sorozatszámának és a konfigurációs adatoknak az
összevetésével;  l.  4.1.1.  fejezet),  letölti  a  GW-be  a
konfigurációs  adatokat,  s  végül  a  GW,  a  kapott  adatok
alapján,  felkonfigurálja  a  rádiós  eszközöket,  majd
szinkronizálja a felépült hálózatot. 

A  sikeres  üzembe  helyezést,  és  a  hálózat
felszinkronizálódását  a  GW  LED-jének  14
másodpercenkénti kék villanása jelzi.

. . .  4 2 1 2 GW konfigurálás (B) lehetőség (l. 7.3.2. fej.):
Ezzel  a  módszerrel  egy  már  működő  hálózatot  újra
konfigurálható anélkül, hogy bármely eszközét is ki kellene
kapcsolni.  A  működő  hálózat  GW-je  és  Tartalék-
csomópontja  kiprogramozható  anélkül  is,  hogy  kivenné
aljzatukból  és címüket  módosítaná,  a  többi  eszköz pedig
kiprogramozható a varázsló egyik  lépésében az RF/IF-en
keresztül, ha a számítógéppel a közelükbe megy.

Természetesen  ismerni  kell  a  korábbi  rendszerben
szereplő GW és a Tartalék-csomópont címét és a rendszer
szinkron-szavát. A folyamat elején a számítógéppel a GW
és a Tartalék-csomópont hatósugarában kell elhelyezkedni.
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A RENDSZER ÜZEMBE HELYEZÉSE

Első  lépésként,  a  GW  működése  közben  az  RF/IF  egy
kiprogramozó parancsot küld a GW-nek, majd ellenőrzi is,
hogy a kiprogramozás sikeresen megtörtént-e.

Ezután  a program vár 2 percet,  majd egy kiprogramozó
parancsot  küld  a  Tartalék-csomópontnak,  melynek
megtörténtét szintén leellenőrzi.

A  program  egy  hibaüzenetet  ad,  ha  az  RF/IF  képtelen
kapcsolatba lépni a Tartalék-csomóponttal, és a következő
5  percben  lehetőséget  ad  arra,  hogy,  a  Tartalék-
csomóponthoz  közelebb  lépve,  azt  még  sikeresen
kiprogramozza.  Amennyiben  ez  idő  alatt  sem  sikerül  a
Tartalék-csomópontot  kiprogramozni,  úgy  a  rádiós
eszközök  tétlen (idle)  állapotba  lépnek,  és  ettől  kezdve
nem lesznek elérhetőek az RF/IF-en keresztül.  Ezután a
Tartalék-csomópontot,  a  többi  rádiós  eszközhöz
hasonlóan, már csak kézi módszerrel lehet kiprogramozni
a 6.6.2. fejezetben leírtak szerint.

Amennyiben  a  GW  és  a  Tartalék-csomópont
kiprogramozása  sikeres  volt,  a  varázsló  tovább  lép,  és
felkínálja  a  többi  rádiós  eszköz  kiprogramozási
lehetőségét a  Kiprogramozó eszközzel (l.  7.4. fejezet).  A
Kiprogramozó eszköz használata során is be kell  járni  a
számítógéppel  a  területet,  külön-külön  megközelítve  az
egyes  eszközöket,  hogy  az  RF/IF  közvetlen  kapcsolatot
tudjon  velük  teremteni,  és  így  mindegyiket  ki  lehessen
programozni. 

Miután  minden  eszköz  kiprogramozott  állapotúvá  vált,
végre elkezdődhet a GW konfigurálása. Vissza kell térni a
GW  közelébe,  és  első  lépésként  az  AgileIQ  program
létrehozza  a  konfiguráció  szinkron  szavát  (a  GW
sorozatszámának  és  a  konfigurációs  adatoknak  az
összevetésével;  l.  4.1.1.  fejezet),  s  mindezeket  letölti  a
GW-be.  Az  üzembe  helyezés,  konfigurálás  lépései  a
képernyő  bal  oldali  mezőjében  egy  listában  olvashatók.
Sikeres  adatletöltés  után  a GW, tovább küldve a kapott
adatokat,  felkonfigurálja  a  rádiós  eszközöket,  majd
szinkronizálja a felépült hálózatot.

5. Az  üzembe  helyezés  utolsó  lépése,  a  hálózat
felszinkronozása,  egy  nagyobb  rendszer  esetén,  akár
több percet is időbe vehet. A sikeres üzembe helyezést,
és  a hálózat  felszinkronizálódását  a  GW  LED-jének  14
másodpercenkénti kék villanása jelzi.

. . .  4 2 1 3 Rendszer kiprogramozása GW-n keresztül: 
(C) lehetőség  (l. 7.3.3. fejezet) 

Egy  működő  rádiós  rendszer  összes  eszköze
kiprogramozható, egy menetben, a GW-n keresztül is, azaz
anélkül,  hogy  az  eszközöket  egyesével  meg  kellene
közelíteni,  aljzatukból  ki  kellene  venni  őket,  elemeiket  el
kellene távolítani, feltéve, hogy az eszközök egymással és a
GW-jel,  illetve a tartalék csomóponttal  megfelelően tudnak
kommunikálni. 

A  módszer  előnye,  hogy  az  eszközök  kiprogramozása,
alapállapotba  hozatala  egy  menetben,  a  GW  közeléből
elvégezhető.

4.2.2. A KÖZVETLEN GW-KONFIGURÁLÓ PARANCS HASZNÁLATA

Figyelem: Az AgileIQ 4. verziójától ez a parancs nem érhető
el.  Helyette  a  GW-konfiguráló  varázsló  (A)  opciója
használható.

A  GW-konfiguráló  parancs egy új  rádiós  rendszer  üzembe
helyezésekor  használható,  ha  a  rádiós  eszközök  gyári  új,
kiprogramozott  állapotúak.  A  GW-konfiguráló  varázsló (A)
opciójától annyi az eltérés, hogy a parancs esetén a hálózat
konfigurálása egy menetben megtörténik, nincs lehetőség az
eszközök  kiprogramozott  állapotának,  valamint  a
kapcsolatok minőségének menet közbeni ellenőrzésére.

A  GW-konfigurálása  parancs  használata  előtt  lehetőleg
minden  eszköz  legyen  a  végső  pozíciójában  felszerelve,
felcímezve, elemeikkel ellátva.

1. Ellenőrizze,  hogy a rádiós eszközökbe minden elem be

van  helyezve,  mindegyik  eszköz  fel  van  címezve  és
aljzatába  van  tekerve,  valamint  a  GW  is  megfelelően
üzemel (kap tápot a címzőhurokról).

2. A számítógéppel (RF/IF) helyezkedjen el a GW közelében.

3. A  HELY  fülön  válassza  ki  a  megfelelő
konfigurációs  fájlt,  majd  a  KONFIGURÁCIÓK
KEZELÉSE-ÜZEMBE  HELYEZÉS  fülön
kattintson  a  A  GW-konfiguráló  parancs

gombjára.

4. A képernyő bal oldali mezőjében a konfigurálási folyamat
egyes  műveleteit,  lépéseit  jelzi  ki  a  program.  Miután  az
AgileIQ program a GW sorozatszáma alapján létrehozza a
megfelelő szinkron-szót,  a konfigurációs adatokkal  együtt
letölti  azt a GW-be. A GW sikeres feltöltése után a GW,
tovább küldve a kapott  adatokat,  felkonfigurálja  a rádiós
eszközöket, majd szinkronizálja a felépült hálózatot.

 

5. Az  üzembe  helyezés  utolsó  lépése,  a  hálózat
felszinkronozása, egy nagyobb rendszer esetén akár több
percet is időbe vehet. A sikeres üzembe helyezést, és a
hálózat  felszinkronizálódását  a  GW  LED-jének  14
másodpercenkénti kék villanása jelzi.

A bal oldali mező tetején található Törlés gombbal a
mezőben  található  konfigurációs-lista  törölhető  le  a
képernyőről.

4.3. A RÁDIÓS HÁLÓZAT ELŐZETES ÜZEMBE
         HELYEZÉSE

Szükség  esetén  a  rádiós  rendszer  üzembe  helyezése,
legalábbis  a  GW  és  az  eszközök  felkonfigurálása
elvégezhető  előzetesen,  saját  telephelyen  is.  Ebben  az
esetben  is  gyári  új,  vagy  kiprogramozott  állapotú  (l.  6.5.
fejezet) eszközöket kell használni. 

1. A  HELY  fülön  válassza  ki  az  üzembe  helyezendő
rendszer konfigurációs fájlját.

2. A rendszerhez tartozó új, vagy kiprogramozott eszközöket
címezze  fel,  tegyen  1  db  elemet  a  2.  (jobb  felső)
elempozícióba, és helyezze el  az eszközöket  egymástól
és  a  számítógéptől  1-1  m  távolságra.  Címezze  fel,  és
adjon tápot a GW-nek is.

3. Válassza  ki  a  KONFIGURÁCIÓK  KEZELÉSE-ÜZEMBE
HELYEZÉS  fület,  ahol  megjelenik  a  rádiós  rendszer
tervének  zárolt  konfigurációja,  majd  kattintson  kettőt  a
GW ikonjára. A megjelenő GW - Kézi feltöltés ablakában
- válassza ki a Minden eszköz opciót,
- a Kommunikációs beállításoknál  válassza a CSAT 0 -
ALAP SYNC.SZÓ beállítást, majd
-  az  RF/IF-ESZKÖZ  KOMMUNIKÁCIÓ  ELLENŐRZÉSE
gombra  kattintva  ellenőrizze  le,  hogy  minden  eszköz  a
megfelelő címre állítva elérhető-e az RF/IF számára.
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A RENDSZER ÜZEMBE HELYEZÉSE

4. Ha  a  rendszerhez  tartozó  minden  eszköz  hibátlanul
elérhető, akkor kattintson a FELTÖLTÉS gombra. Ennek
hatására az RF/IF 
-  beolvasva  a  GW  sorozatszámát,  meghatározza  a
rendszerhez tartozó szinkron-szót, majd
-  letölti  a  GW-be  a  rádiós  hálózathoz  tartozó
konfigurációs információkat, majd 
- letölti  közvetlenül  az eszközökbe is a rájuk vonatkozó
konfigurációs paramétereket. 

Ebben az esetben tehát  nem a  GW, hanem maga az
AgileIQ  program  (RF/IF)  végzi  a  rádiós  eszközök
előzetes felkonfigurálását. 

5. Miután  ez  megtörtént,  eltávolíthatók  az  elemek  az
eszközökből, s az üzembe helyezés a valós helyszínen
folytatható.

6. A helyszínen 
-  szerelje  fel  az  előzetesen  felprogramozott  rádiós
eszközöket és a GW-t a tervben szerepló pozíciókba, 
- minden eszközbe tegye be az elemeket és helyezze el
az aljzatukban.
-  a  számítógéppel  a  GW  közelében  elhelyezkedve
válassza  ki  ismét  az  üzembe  helyezendő  rendszer
konfigurációs  fájlját,  majd  a  KONFIGURÁCIÓK
KEZELÉSE - ÜZEMBE HELYEZÉS fülön kattintson kettőt
a GW ikonján.

7. A megjelenő GW-Kézi feltöltés ablakában 
- a Kommunikációs beállításoknál válassza a CSAT 0 -
ALAP SYNC.SZÓ beállítást, majd 
-  kattintson  a  KÉZI  ÜZEMBE  HELYEZÉS  PARANCS
KÜLDÉSE A GW-nek gombra.

Ennek  hatására  a  GW  egy  "körözvény"  paranccsal
elindítja  a  rendszer  végső  üzembe  helyezését  és
szinkronizálja a rendszert.
Megjegyzés: Az előzetes üzembe helyezés 5. - 7. lépései
természetesen  a  saját  telephelyen  is  végrehajthatók,
ügyelve  arra,  hogy  a  KÉZI  ÜZEMBE  HELYEZÉS
PARANCS KÜLDÉSE A GW-nek végrehajtása előtt már

minden  eszköz,  mind  a  4  db  elemével  az  aljzatában
legyen.  Ilyenkor  a  sikeres  telephelyi  üzembe  helyezés
után  az  eszközök  kivihetők  a  valós  helyszínre,  és
felszerelésük, bekapcsolásuk után néhány percen belül, a
rendszer szinkronizálódása után, üzemképessé válnak. 

4.3.1. A RENDSZER DÁTUM-IDŐ INFORMÁCIÓJA

A  rádiós  rendszer  üzembe  helyezési  folyamata  során  a
számítógép dátum-idő információja kerül beírásra a GW-be,
így  a  GW-ben  tárolt  eseménytár  egyes  bejegyzései  is  az
ebből származó időbélyeggel vannak ellátva.

4.4. MŰKÖDŐ RÁDIÓS HÁLÓZATRA VONATKOZÓ
         INFORMÁCIÓK LEKÉRÉSE

Az AgileIQ programmal két módon lehet egy működő rádiós
hálózat aktuális állapotáról információkat szerezni:

• a  GW-ben  letárolt  eseménytár  beolvasásával  a  DIREKT
ESZKÖZPARANCS fülön elérhető varázslóval,

• a  KONFIGURÁCIÓK  KEZELÉSE-DIAGNOSZTIKA  fülön
található Diagnosztika indítása paranccsal, mellyel a rádiós
hálózat  aktuális  állapota  mérhető  fel.  Ezt  a  fajta
Diagnosztikát  érdemes  a  rádiós  rendszer  üzembe
helyezése  után  (kb.  20  perccel),  valamint  a  tűzjelző
rendszer minden felülvizsgálatakor lefuttatni. Minden egyes
Diagnosztika  során  automatikusan  egy-egy  Diagnosztikai
jelentés  is  generálódik,  melyekkel  a  sikeres  üzembe
helyezés,  valamint  az egyes  felülvizsgálatok  megfelelően
dokumentálhatók.

4.4.1. GW ESEMÉNYTÁR

A GW  folyamatosan  gyűjti  a  hozzá  tartozó  rádiós  hálózat
időbélyeggel ellátott eseményeit. (A GW által mutatott dátum-
idő  a  számítógépből  a  konfiguráláskor  beállított  értékekből
származik.) A GW mindig a legutolsó 1000 eseményt tárolja,
mely  események  akár  korábbi  konfigurációkból  is
származhatnak. A GW-ben levő teljes eseménytár a DIREKT
ESZKÖZPARANCS  fülön  elérhető  Eseménytár
visszaolvasása a GW-ből varázsló segítségével olvasható be
a  számítógépbe  (l.  5.0.9.  fejezet).  A  varázsló  indításakor
természetesen  a  számítógéppel  (és  az  RF/IF-fel)  a  GW
közelében kell lenni. A beolvasott adatok egy txt kiterjesztésű
fájlba is elmenthetők.

Az adott konfigurációhoz tartozó események a Diagnosztika
parancs részeként olvashatók vissza a GW-ből (l. köv. fej.).

4.4.2. DIAGNOSZTIKA (ELLENŐRZÉS)

A Diagnosztika tulajdonképpen egy pillanatfelvétel a működő
hálózat  aktuális  állapotáról,  melyet  a  GW  készít  el,  és
továbbít  az  AgileIQ  program  számára.  A  jelentésben  az
összes  kapcsolat,  rádiós  eszköz  és  a  GW  aktuális
információja  megtalálható  a  kapcsolatok  jelerősségétől
kezdve,  az  eszközök  elemeinek  állapotán  keresztül  az
esetleg  fennálló  hibajelzésekig.  Ezeket  az  információkat  a
GW viszonylag hosszú idő alatt gyűjti be, ezért egy újonnan
üzembe  helyezett  rádiós  rendszer  esetén  érdemes  kb.  20
percet  várni,  s  csak  ezután lefuttatni  a Diagnosztikát,  azaz
lekérdezni  a  rádiós  hálózat  aktuális  állapotát  a  GW-n
keresztül.

A Diagnosztikai jelentés lekéréséhez:

1. Menjen a számítógéppel a GW közelébe.

2. A  HELY  fül  TERÜLET  KONFIGURÁCIÓ  ablakában
válassza ki a kívánt konfigurációt.

3. A  KONFIGURÁCIÓK  KEZELÉSE-
DIAGNOSZTIKA  fül  bal  felső  sarkában  levő
Diagnosztika indítása gombra kattintva indítsa el
a  hálózat  aktuális  állapotának  beolvasási

folyamatát a GW-ből. A beolvasási folyamat lépései a bal
oldali mező folyamatosan legördülő listájában olvashatók,
míg az elkészült jelentés időbélyeggel ellátva az alatta levő
táblázatban látható.
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A RENDSZER ÜZEMBE HELYEZÉSE

A Diagnosztika lekérése során az egyes eszközök aktuális
állapotát  a  szimbólumaik  mellett  megjelenő  ablakok
mutatják. 

4. A Diagnosztika gomb melletti Eseménytár dobozt kipipálva
a Diagnosztikai  jelentéssel  együtt  beolvasható a GW-ből
az adott  konfigurációhoz  tartozó  események  sorozata  is
(ami  tehát  nem  feltétlenül  a  teljes  eseménytár!).  Az
Eseménytár  doboz  kiválasztásával  az  összes  rádiós
eszköz  összes  belső  regiszterének  aktuális  értéke  is
beolvasódik  és  lementődik  a  Diagnosztikai  jelentésbe.
Ezek  a  regiszterek  igazából  csak  a  rendszer  fejlesztői
számára  adnak  értékelhető  információt,  a  telepítő,
karbantartó  számára  szükségtelenek,  beolvasásuk
ellenben  a  diagnosztika  letöltésének  időtartamát
időtartamát jelentősen megnövelik.
Megjegyzés:  A  GW-ben  letárolt  teljes  eseménytár
beolvasható a DIREKT ESZKÖZPARANCS / Eseménytár
visszaolvasása  a  GW-ből  varázsló  használatával  (l.  7.6.
fejezet), de ilyenkor a GW nem lehet egy működő rádiós
hálózat része!

5. A Diagnosztikai  jelentések táblázat egy adott  jelentésére
kettőt kattintva megjelenik a hozzá tartozó menü, melynek
parancsaival  az  adott  jelentés  szerkeszthető
(megjegyzések adhatók a jelentéshez), törölhető a (akár a
táblázatban  szereplő  összes)  jelentés,  illetve  maga  a
Diagnosztikai jelentés megnyitható.

6. A  Diagnosztikai  jelentés  megnyitása  után  a  jelentés
kinyomtatható,  (vagy  az  AgileIQ-Pro  verzióban  pdf
formátumba is menthető).

7. A teljes projekt, vagy konfiguráció mentésekor a
beolvasott  eseménytárak  és  Diagnosztikai
jelentések is mentésre kerülnek.

4.5. FOLYTONOS DIAGNOSZTIKA

A  rádiós  rendszer  állapotának  pillanatfelvétele  helyett  egy
folyamatos  diagnosztika  is  indítható,  melynek  során  az
AgileIQ program  (a  GW-n keresztül)  folyamatosan,  néhány
másodperces  időközönként  beolvassa  és  kijelzi  a  rádiós
rendszer eszközeinek és kapcsolatainak részletes állapotát.

1. Menjen a számítógéppel a GW közelébe.

2. A  HELY  fül  TERÜLET  KONFIGURÁCIÓ
ablakában válassza ki a kívánt konfigurációt.

3. A  KONFIGURÁCIÓK  KEZELÉSE-
DIAGNOSZTIKA fül  bal  felső  sarkában  levő  Folyamatos
diagnosztika indítása gombra kattintva indítsa el a hálózat
aktuális  állapotának  beolvasási  folyamatát  a  GW-ből.  A
képernyő  jobb  oldalán  megjelenő  táblázatokban  a
kiválasztott rádiós rendszer Eszközeinek (DEVICES), vagy
Kapcsolatainak  (LINKS)  aktuális,  folyamatosan  frissülő
állapotai láthatók.

4. 

5. Az Eszközök fülhöz tartozó táblázatból az eszköz címén,
típusán  nevén  kívül  leolvashatók  elemeinek,  szabotázs
jelzésének és mágneses (reed) kapcsolójának állapotai.

6. A  Kapcsolatok  fülhöz  tartozó  táblázatból  az  egyes
kapcsolatok  Szülő  és  Gyermek  csomópontjai,  az  adott
kapcsolat típusa, aktuális csillapítása és minősítése jelenik
meg.

7. A  Folyamatos  diagnosztika  során  az  eseménytár
információk nem töltődnek be a GW-ről, és Diagnosztikai
jelentés sem készül. 

4.6. KONFIGURÁCIÓS JELENTÉS KÉSZÍTÉSE

Az  AgileIQ  program  automatikusan  és  folyamatosan  teljes
Konfigurációs  jelentést  is  generál,  mely  tartalmazza  a
tervezés  során  készített  rajzokat,  a  rádiós  felmérések
eredményeit  és  az  eszközök  beállított  adatait.  A
Konfigurációs  jelentéshez  további  megjegyzések,
képernyőképek  adhatók,  végül  a  jelentés  kinyomtatható,
illetve pdf formátumban elmenthető.

A  Konfigurációs  jelentés
megnyitása gomb a program
több pontjáról is elérhető.

A  Konfigurációs  jelentés  a  tűzjelző  rendszer
dokumentációjának  részét  képezi,  mind  a  rendszer
átadásakor,  mind a későbbi felülvizsgálatok,  karbantartások
során nélkülözhetetlen.

4.7. AZ ÜZEMBE HELYEZÉS UTOLSÓ LÉPÉSEI

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 (Notifier AM1000/ 2000N/ 4000/
6000N) konfigurációs adatait is módosítani kell az új, rádiós
eszközökkel, mely kétféle módon végezhető.
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Az eszköz konfigurált

Az eszköz típusa

Pozíció (elnevezés)

Hurokbeli cím

Riasztási állapot

Tamper állapot

Elem állapot

Mágneses teszt állapot

Konfiguráció szerinti állapot
(tervbeli = valós típus?)
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K SZÜLŐ eszköz: GYERMEK eszköz

©
P
R
O
M

A
T
T
 K

ft

                                                                                     

                                                                                     



A RENDSZER ÜZEMBE HELYEZÉSE

A tűzjelző központ autoprogramozása

Autoprogramozásakor  a  tűzjelző  központ  a  GW-től  kapott
információk  alapján  ismeri  fel  a  rádiós  eszközöket.  Az
autoprogramozás  során  felismert  típusazonosítók
természetesen a vezetékes eszközökkel azonosnak lesznek,
hiszen a központ nem tud különbséget tenni a vezetékes és
a rádiós eszközök között. 

• Az  automatikusan  felismert  típusazonosítókon  csak  a
kézi  jelzésadók  és  a  hangjelzők  esetében  kell
módosítani:  a  felismert  MON típust  PULL-ra,  a  FORC
típust HORN-ra változtatva.

• A  kombinált  (22051TLE-RF)  érzékelő  esetén  még
érdemes  a  "Rádiós  érzékelő"  opciót  kiválasztani  a
Programozás/ Eszköz programozás/ Érzékelő menüben.
(Ezzel  beállítható,  hogy  az  érzékelő  automatikus
ellenőrzésekor  az  érzékelő  LED-je  nem  világítson
hosszan.)

Új konfiguráció letöltése számítógépről 

A  tűzjelző  központ  már  előzetesen  a  központ  gombjairól,
vagy  számítógépről  is,  a  megfelelő  PKX000  program
segítségével konfigurálható. A központ konfigurációs fájljába
a rádiós alrendszer(ek) eszközei már eleve szerepeltethetők
az alábbiak figyelembe vételével: 

• a  4.  táblázat  "végleges"  oszlopában  szereplő
típusazonosítókat érdemes használni, és 

• a kombinált (22051TLE-RF) érzékelők esetén a "Rádiós
érzékelő" opciót is ki kell kiválasztani. 

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.

Egy rádiós  hálózat  csak  akkor  tekinthető  teljesen üzembe
helyezettnek miután a tűzjelző központon az összes rádiós
eszköznek tűz- és hibajelzése is ellenőrzésre került. 

4.8. A RÁDIÓS ALRENDSZER
         ÜZEMKÉPESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE

Üzembe  helyezéskor  minden  egyes  eszköznél,  illetve  a
tűzjelző rendszer későbbi felülvizsgálatai  során évente egy
alkalommal  természetesen  ellenőrizni  kell  a  rádiós
eszközöket  is:  képesek-e  megfelelő  riasztás-  illetve
hibajelzésre. 

4.8.1. RIASZTÁSJELZÉS ELLENŐRZÉSE

Üzembe helyezéskor, amikor az érzékelők kamrája, porvédő
hálója  tiszta,  használható  a  teszt  mágnessel  aktiválható
beépített  ellenőrzési  lehetőség.  A  későbbi  felülvizsgálatok
során  csak  a  külső  stimulussal  (füst,  hő)  elvégzett
ellenőrzések alkalmazhatók.

A teszt mágnest az aljzaton levő jelzéshez rakva az érzékelő
LED-je 1 másodpercre zölden felvillan: 

• A  mágnest  továbbra  is  a  jelzésnél  tartva  az  érzékelő
néhány másodperce belül  riasztást  jelez.  Ez a módszer
alkalmazható üzembe helyezéskor.

• A LED zöld felvillanásakor elvéve a mágnest az érzékelő
ettől a pillanattól kezdve 10 percre ún.  "teszt állapotba"
kerül,  mely  időszak  alatt  kikapcsolja  az  összes  belső
késleltetését,  algoritmikus  verifikációját,  így  pl.  egy
kombinált érzékelő egy viszonylag csekély füsthatással is
riasztási  állapotba  vihető.  (Az ellenőrzéshez tehát  nincs
szükség  egyidejű  füst-,  hő-  és  IR  hatásra.)  Ez  utóbbi
módszert főleg a kombinált (22051TEM-RF) érzékelőknél
érdemes  használni  mind  üzembe  helyezéskor,  mind
felülvizsgálatoknál.

A pontszerű rádiós érzékelőknél a riasztásjelzés ellenőrzését
a  leghatékonyabban  a  NoClimb Solo  ellenőrző  eszközeivel
lehet elvégezni (Solo330 / Solo461, vagy TS1000).

A  kézi  jelzésadók  üzemképessége  a  működtető  lapkájuk
benyomásával  (majd  kulccsal  történő  visszaállításukkal)
történik.

4.8.2. HIBAJELZÉS ELLENŐRZÉSE

A rádiós  eszközök  állapot  információit  a  GW  a  vezetékes
eszközöknek  megfelelő  formába  konvertálja,  így  a  tűzjelző
központ nem tud különbséget tenni a kétfajta eszköz között.
Ennek  következtében  a  rádiós  eszközök  esetleges
hibajelzései  is  azonosak  lesznek  a  vezetékes  eszközöknél
előforduló hibajelzésekkel,  de az eredeti  értelmük kiegészül
további, csak a rádiós eszközökre vonatkozó tartalmakkal.

A  tűzjelző  központ  által  kiírt,  és  alapvetően  a  vezetékes
érzékelőkre  kitalált  hibajelzések,  valamint  ezeknek
értelmezése  a  rádiós  eszközök  estén  a  5.  táblázatban
látható.

Például,  ha  a  tűzjelző  központ  egy  rádiós  füstérzékelőnél
"80% drift hiba"-t jelez, akkor ez jelentheti azt, hogy

• az adott  füst-  vagy kombinált  érzékelő  (vezetékes  vagy
rádiós) már 80%-ban szennyezett, érdemes megtisztítani
a kamráját,

de jelentheti azt is, hogy

• az  adott  (rádiós)  érzékelő  elemeinek  élettartama  már
kevesebb, mint 6 hónap.

Egy rádiós hőérzékelő esetén egyértelműen csak az elemek
élettartamára vonatkozhat a fenti hiba.
Megjegyzés: Az egyes eszközök részletes állapotinformációja
(az  eszközök  válaszának  PW4  értéke)   az  AMx000
központoknál  az  Egyéb  menü/  Állapot  olvasás  /  Enter
parancsával tekinthető meg.

Promatt – System Sensor AgileIQ – M200RF rádiós tűzjelző rendszer 29. oldal

6. ábra: A teszt-mágnes pozíciója 

JELZÉS AZ 
ALJZATON

TESZT MÁGNES

Eszköz Típus Típusazonosító

auto végleges

Füstérzékelő 22051E-RF PHOT PHOT

Kombinált (füst-hő-IR) érz. 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 HORN

I/O modul M211E-RF

  - cím: bemenet felügyelt MON MON3

  - cím+1: kimenet felü./nem-felü CON CON/FORC

GW (Gateway) M200G-RF FORC FORC

Másodkijelző M200I-RF - -

4. táblázat: Az autoprogramozáskor felismert  típusok
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A RENDSZER ÜZEMBE HELYEZÉSE

A rádiós  eszközök  hibajelző  képessége  aljzatukból  kivéve
ellenőrizhető.

4.8.3. VÉGSŐ FELADATOK

Érdemes kinyomtatni és biztos helyre elmenteni a

• Konfigurációs  jelentést,  mely  a  rádiós  hálózatra
vonatkozó  összes  lényeges  információt  tartalmazza,
valamint

• az  üzembe  helyezés  végén  készített  Diagnosztikai
jelentést,  mely  az  elkészült  rendszer  működési
paramétereit mutatja, és a későbbi karbantartásokhoz jó
összehasonlítási alapul szolgál, valamint,

biztos helyre elmenteni

• a  projekt  (vagy  konfiguráció)  fájlját,  amely  nélkül
lehetetlen  a  rendszer  bármely  későbbi  módosítása,
kiegészítése, vagy felülvizsgálata, karbantartása.

30. oldal AgileIQ – M200RF rádiós tűzjelző rendszer Promatt – System Sensor

Eredeti hibajelzés
(és jelentése)

Rádiós eszközök esetén 
a hibajelzések értelmezése

PW4
érték

Érvénytelen válasz
(nincs kapcsolat az

érzékelővel)

Aljzatból kivéve +
Elemek eltávolítva

0 µs

Alacsony kamraérték
(meghibásodott érzékelő)

Alacsony kamraérték/
Elemhiány/
Aljzatból kivéve/
RF kapcsolati hiba/
Belső hiba

150 µs

Sürgős karbantartás
(szennyezett kamra)

Sürgős karbantartás/
<1 hónap elem élettartam

300 µs

80% drift hiba
(szennyeződő kamra)

80% drift hiba (PHOT, OMNI)
<6 hónap elem élettartam

450 µs

IR telítődés IR telítődés (OMNI) 700 µs

5. táblázat: Hibajelzések értelmezése a rádiós eszközök
esetén
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A DIREKT ESZKÖZPARANCS FÜL

5. A DIREKT ESZKÖZPARANCS FÜL

A  DIREKT  ESZKÖZPARANCS  fül  és  parancsai  már  az
AgileIQ  program  megnyitása  után  azonnal  rendelkezésre
állnak. Az ezen a fülön elérhető parancsok általában olyan
rádiós  eszközök  ellenőrzésére  és  karbantartására
szolgálnak,  melyek  nem  részei  egy  működő  rádiós
hálózatnak.

1. A DIRERKT ESZKÖZPARANCS fülre kattintva először egy
üres ablak jelenik meg a jobb oldalon.

A  Direkt  eszközparancsok  menüje  az  üres  ablakon  kettőt
kattintva jeleníthető meg. Bizonyos parancsok esetén a bal
oldali mezőben meg kell adni az eszköz paramétereit (cím,
típus),  valamint  a  kommunikációs  csatorna  számát  és
szinkron-szavát. A számítógéppel (RF/IF-fel) az adott eszköz
közelében kell lenni.

Az  egyes  parancsokkal  egy-egy  rádiós  eszköz
kiprogramozható,  pingelhető,  újraindítható,  klónozható,
visszaolvashatók  a  GW-ből  a  projekt  adatai,  vagy
eseménytára,  el  is  menthető  az,  illetve  elindítható  egy  új
rádiós felmérés.

5.0.1. ESZKÖZ PINGELÉS*

Ellenőrizhető,  hogy  egy  rádiós  eszköz  képes-e  egyáltalán
megfelelő kommunikációra. Általában üzembe helyezés előtt
használható  a  parancs  az  eszköz  és  az  RF/IF  közötti
kommunikáció  vizsgálatára.  Kiprogramozott  eszköz  esetén
az alapértelmezett csatornát (0) és szinkron-szót (11-22-33)
kell beállítani.

5.0.2. ESZKÖZ ÚJRAINDÍTÁS*

Egy  eszköz  újraindítása  egy  ki/bekapcsolásnak  (elemek
ki/elemek  vissza)  felel  meg.  Leggyakrabban  egy  eszköz
közvetlen, RF/IF-ről történő feltöltése után használható. 

5.0.3. ESZKÖZ KIPROGRAMOZÁS*

Visszaállítja  az  eszközt  a  gyári  alapértelmezett
(kiprogramozott) állapotába.

* Ezeknél a parancsoknál meg kell adni a bal oldali mezőben
az  eszköz  címét,  típusát,  valamint  a  használt  csatorna
számát  és  a  rendszer  szinkron-szavát.  Ezek  a  parancsok
nem  használhatók  egy  már  (a  GW  vagy  a  Tartalék-
csomópont felügyelete alatt) működő hálózat esetén! 

5.0.4. KIPROGRAMOZÓ ESZKÖZ

A varázsló használatával  egyszerre több eszköz is a gyári
(kiprogramozott) alapállapotába hozható (l. részletesen  7.4.
fejezet).

5.0.5. ESZKÖZ KLÓNOZÁS

Egy  működő  hálózat  egy  (esetleg  meghibásodott,  de
kommunikációra  képes)  eszköze  cserélhető  le  egy
ugyanolyan  típusú  másik  eszközre  (l.  részletesen  7.2.
fejezet). A varázsló segítségével a korábbi eszköz hálózatra
vonatkozó paraméterei is átíródnak az újba.

5.0.6. MODUL KONFIGURÁLÁS

Az  M211E-RF  modulok  két  címet  foglalnak  el.  A  modul
forgókapcsolóin beállított  címen egy szokásos, 47 kOhm-os
ellenállással lezárt bemeneti modul, míg a következő címen
(cím+1)  egy  vezérlő  modul  található.  A  vezérlő  modul
kimenete,  egy  előzetes  konfigurálástól  függően,  lehet
felügyelt (47 kOhm-os lezárású), vagy nem-felügyelt (címzett
relé).  Az  AgileIQ  program  eszköztárában  mindkét  változat
megtalálható és használható, de egy adott M211E-RF típusú
modult,  a  programban  kiválasztott  kimenet  típusának
megfelelően, előzetesen konfigurálni kell (felügyelt vagy nem-
felügyelt típusúra), és ennek megfelelően kell bekötni is. 

Az  alábbi  ábrák  a  modul  bekötését,  és  az  AgileIQ
programbeli ikonjait mutatják nem-felügyelt (relé) és felügyelt
kimenet használata esetén.

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. (jobb felső) pozícióba.

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,  sikeres  kommunikáció  esetén,   az
alábbi ablak jelenik meg:

Promatt – System Sensor AgileIQ – M200RF rádiós tűzjelző rendszer 31. oldal

*
*

*

*: üzemelő rádiós rendszer esetén nem 
használható parancsok

Modul konfigurálás

Jelenlegi konfiguráció

NEM-FELÜGYELT

BEÁLLTÁS FELÜGYELTNEK

BEÁLLTÁS NEM-FELÜGYELTNEK

MÉGSE

BEÁLLÍTÁS NEM-FELÜGYELTNEK

BEÁLLÍTÁS FELÜGYELTNEK

Jelenlegi konfiguráció

Modul konfigurálás

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

M211E-RF
Felügyelt alkalmazás

Bemenet
Felügyelt: 47 kOhm lezáróKülső

terhelés
(polarizált!)

Felügyelt 
kimenet

Pl.
vezetékes
hang-jelző

+   -

-      + 
 

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
- Kimenet: felügyelt
   (polaritás fordításos)
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A DIREKT ESZKÖZPARANCS FÜL

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.

5.0.7. HANGJELZŐ KONFIGURÁLÁSA

A WSO-xx-RF  hangjelzőknél  3  hangerő  és  32  különböző
hangminta  pár  közül  lehet  választani.  Gyárilag  minden
hangjelző „nagy” hangerőre és a 8. elsődleges hangmintára
van beállítva (a jelenlegi AMx000 központok esetén csak az
elsődleges  hangminta  működtethető).  A  gyáritól  eltérő
beállítás  esetén  a  hangjelzőt  a  rádiós  rendszer  üzembe
helyezése előtt konfigurálni kell. 

1. A hangjelző címét állítsa 00-ra.

2. Helyezzen egy elemet a 2. (jobb felső) pozícióba.

3. 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.

4. A hangjelzőt tegye a számítógép közelébe, de min. 1 m
távolságra.

5. Kettőt  kattintva  a  jobb  oldali  területen  a  megjelenő
menüből  válassza  a  Hangjelző  konfigurálás  parancsot,
melynek hatására az alábbi ablak jelenik meg:

6. Az  ablakból  leolvasható  a  hangjelző  jelenlegi  Hangerő
(1-3) és Hangminta (1-32) beállítása.
A  Hangerő  és  Hangminta  mezőket  átírva  majd  a
Hangerő  és  hangminta  megadása  gombra  kattintva
módosítható a hangjelző beállítása. Sikeres átállítás után
a program a „Hangjelző konfigurálva” üzenetet írja ki. 

A  Jelenlegi  beállítás  ellenőrzése gombra  kattintva
megszólaltatható  és  ellenőrizhető  a  hangjelző  aktuális
beállítása. 
A  Gyári  alapérték gombbal  visszaállítható  a  gyári
alapbeállítás (nagy hangerő – 8. hangminta).

Fontos: 
-  A  hangjelző  rendszerbeli  címének  beállítása  előtt
mindenképpen  áramtalanítsa  a  modult  (vegye  ki  az
elemét).
-  A  hangjelzők,  modulok  konfigurálását  csak  egyesével
lehet végrehajtani.

5.0.8. A PROJEKT VISSZAOLVASÁSA A GW-BŐL VARÁZSLÓ

A varázsló lépéseivel a GW-be letöltött projekt (konfiguráció)
információ olvasható vissza (l. részletesen 7.5. fejezet).

5.0.9. ESEMÉNYTÁR VISSZAOLVASÁSA A GW-BŐL VARÁZSLÓ

A  varázsló  lépéseivel  a  GW-ben  letárolt  összes  (1000)
esemény  olvasható  vissza  a  számítógépbe  (l.  részletesen
7.6. fejezet).

5.0.10. A FELMÉRŐ ESZKÖZ MEGNYITÁSA

Megjelenik  a  Kapcsolatok  minőségének  ellenőrzése ablak,
amelyben egy korábban 1. és 2. címre beállított érzékelővel
(ún.  ping-pong  pár)  ellenőrizhető  a  közöttük  levő  rádiós
kapcsolat (l. következő parancs, illetve a 3.4. fejezet). 

5.0.11. A FELMÉRŐ VARÁZSLÓ MEGNYITÁSA

A  varázslót  elindítva  megjelenik  a  Kapcsolatok  minősége
varázsló,  melynek  utasításait  követve  ideiglenesen
felcímezhető  a  Kapcsolatok  minőségének  méréséhez
szükséges 1. és 2. című (ping-pong pár) érzékelő.

5.0.12. ESEMÉNYTÁR MENTÉSE

A GW-ből beolvasott eseménytár egy txt fájlba menthető.

5.1. VÉTELI (RX) ÜZEMMÓD ÉS A 00. CÍM SZEREPE

A  rádiós  eszközök  gyári  alapértelmezett  állapota
kiprogramozott  (un-commissioned),  s  csak  a  GW  által
történő felprogramozás után válnak normál, üzembe helyezett
állapotúvá.

Az eszközök aktuális állapotának ellenőrzéséhez helyezzen 1
db  elemet  tetszőleges  pozícióba  (a  cím  ne  legyen  00),  és
ellenőrizze LED-jének villogását:
- egy hosszú zöld villanás kiprogramozott állapotot jelez,
- három rövid villogás üzembe helyezett állapotot jelez.

A rádiós eszközöknél a 00 cím különleges. Egy-egy eszköz
folyamatos vételi üzemmódba állítható, ami azt jelenti, hogy
képes lesz a 00. csatornán az alap szinkron-szóval  (11-22-
33)  az  RF/IF-fel  a  Direkt  eszközparancsokon  keresztül
kommunikálni,  ha  a  00-ra  állított  cím  mellett  egy  elemet
helyez a 2. (jobb felső) pozíciójába

Egy már üzembe  helyezett  rádiós  eszközt  a  bekapcsolása
után  már csak  a rajta  beállított  címen,  a  GW  által  letöltött
csatornán  és  szinkron-szóval  lehet  elérni.  Ebben  az
állapotában  az  AgileIQ  program  is  már  csak  a  beállított
címen, a beprogramozott csatornán és szinkron szóval tudja
elérni  az  eszközt  a  Direkt  eszközparancsokkal,  de  csak
akkor, ha az éppen nem része egy működő hálózatnak.

Fontos: A  Direkt  eszközparancsok nem használhatók olyan
rádiós  eszközök  esetén,  melyek  aktuálisan  egy  működő
rádiós  hálózathoz  tartoznak!  Egy  működő  rádiós  hálózat,
illetve  a benne  szereplő  eszközök  aktuális  állapota  csak  a
Diagnosztika paranccsal kérdezhető le!

5.2. EGY MŰKÖDŐ RÁDIÓS HÁLÓZAT MÓDOSÍTÁSA

Fontos!

Ha egy már üzembe helyezett  rádiós  rendszeren bármikor,
bármilyen  módosítást  szeretne  végrehajtani,  szüksége  lesz
az  eredeti  konfiguráció  projekt  fájljára.  A  GW-be  letöltött
konfigurációt tehát minden esetben el kell menteni és biztos
helyen kell tárolni. 
A projekt  fájlban levő konfigurációs adatok nélkül  nem
lehet  a  rádiós  rendszert  módosítani.  Ha  a  fájl  elvész,
akkor a rendszer minden elemét  ki  kell  programozni  (l.
6.6.2. fejezet), majd egy teljesen új projektet kell tervezni,
és üzembe helyezni.
A projekt fájl az üzembe helyezés során lementhető, beírható
a GW-be is (l.  4.1.2. fejezet). A GW-ben letárolt információk
az üzembe helyezéshez,  illetve  az esetleges  módosításhoz
minden  fontos  paramétert  tartalmaznak,  kivéve  a  képeket,
hosszabb  megjegyzéseket,  melyek  méretük  miatt
kimaradnak.

A rádiós rendszer módosításáról szóló információk A rádiós
rendszer  felülvizsgálata  és  karbantartása  c.  6.  fejezetben
találhatók.

32. oldal AgileIQ – M200RF rádiós tűzjelző rendszer Promatt – System Sensor

Jelenlegi beállítás ellenőrzése (1, 8)
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A RÁDIÓS RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA  ÉS KARBANTARTÁSA

6. A RÁDIÓS RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA
 ÉS KARBANTARTÁSA

6.1. A RÁDIÓS RENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK 
ELLENŐRZÉSE

Egy  már  működő  rádiós  hálózat  aktuális  állapotáról  a
Diagnosztika  parancs  végrehajtásával  (l.  4.4.2.  fejezet),
korábbi eseményeiről az Eseménytár beolvasásával (l. 4.4.1.
és 7.6. fejezetek) kaphatunk részletes információt.

6.2. ISMERETLEN ESZKÖZÁLLAPOT

Egy rádiós eszköz aktuális állapotát, hogy üzembe helyezett
(konfigurált), vagy kiprogramozott, a bekapcsolásával tudjuk
ellenőrizni.

6.2.1. LED-DEL RENDELKEZŐ ESZKÖZ (MÁSODKIJELZŐ IS)

Egy  "nem  00"  címre  beállított  eszközbe  helyezzen  1  db
elemet (bármely elempozícióba):
• a kiprogramozott eszköz LED-je egyszer hosszan zölden

felvillan,
• az  üzembe  helyezett  (konfigurált)  eszköz  LED-je

háromszor zölden felvillan.

6.2.2. HANGJELZŐ

A  hangjelzők,  LED  hiányában,  hanggal  jelzik  állapotukat.
Egy "nem 00" címre beállított  hangjelzőbe helyezzen 1 db
elemet (bármely elempozícióba):
• a kiprogramozott hangjelző egy rövid hangjelzést ad,
• az  üzembe  helyezett  (konfigurált)  hangjelző  két  rövid

hangjelzést ad.

6.3. A GW LEKAPCSOLÁSA

A  tűzjelző  rendszeren  végzett  különböző  munkák  során
szükség  lehet  a  GW  ideiglenes  lekapcsolására.  A  GW
aljzatából  történő kivételekor megszűnik  a tűzjelző központ
és a hozzá tartozó rádiós hálózat közötti kapcsolat. A rádiós
eszközök túlzott  elemfogyasztásának elkerülése érdekében
ilyen esetekben a GW helyett  a, terven piros keretes info-
dobozzal  jelölt,  Tartalék-csomópont  veszi  át  az  eszközök
szinkronizálását.  A  Tartalék-csomópont  tehát  igen  fontos
szerepet  tölt  be,  ezért  nem szabad  kikapcsolni  (aljzatából
eltávolítani), csak akkor, ha az összes eszközből kiveszi az
elemeket. A Tartalék-csomópont a GW kiesése után kb. 14
perc  múlva  veszi  át  a  maradék  rádiós  eszköz
szinkronizálását.

A  karbantartási  munkák  megkönnyítése  érdekében
érdemes  mind  a  GW-t,  mind  a  tartelék-csomópontot
könnyen  elérhető  helyre,  lehetőleg  egymás  közelében
elhelyezni.

Amint a GW újra visszakerül aljzatába, elkezdi visszavenni a
rádiós  hálózat  vezérlését  és  szinkronozását  a  Tartalék-
csomóponttól.  Ez  a  folyamat  is  kb.  10-15  percet  vesz
igénybe.  Ettől  kezdve  a  tűzjelző  központ  újra  képes  lesz
kommunikálni a rádiós eszközökkel a GW-n keresztül.

Fontos: A GW hiányában a Tartalék-csomópont nem csak a
rendszer szinkronozását biztosítja, de a rendszer dátum-idő
információját is megtartja. Ha tehát a Tartalék-csomópont is
kiesik  a  GW-jel  együtt,  akkor  a  Tartalék-csomópont
visszatérésekor sem a szinkron, sem a dátum-idő információ
nem fog helyreállni!

6.4. A RÁDIÓS RENDSZER LEKAPCSOLÁSA

Egy  rádiós  rendszer  ideiglenes  üzemen  kívül  helyezése,
vagy  végleges  megszüntetése  esetén  a  rádiós  eszközök
elemei  nem  fognak  túlzottan  lemerülni,  ha  1  órán  belül
mindegyiket  eltávolítják.  Az  elemek  lemerülésének
minimalizálása szempontjából  azonban az a legkedvezőbb
módszer, ha először a GW-től legtávolabbi eszközök elemeit
távolítja el, majd így közeledik a Tartalék-csomópont felé, s
végül a GW-t veszi ki aljzatából.

6.5. EGY RÁDIÓS ESZKÖZ KIPROGRAMOZÁSA

6.5.1. ISMERT KONFIGURÁCIÓS ADATOKKAL RENDELKEZŐ ESZKÖZ

            KIPROGRAMOZÁSA

Egy ismert konfigurációs adatokkal rendelkező rádiós eszköz
az alábbi lépésekkel tehető újra kiprogramozott állapotúvá

Fontos: Ezzel a módszerrel az eszköz kiprogramozása nem
végezhető  el,  ha  a  kiprogramozandó  eszközhöz  tartozó
rádiós rendszer éppen (az RF/IF hatósugarán belül) üzemel.:

1. A  DIREKT  ESZKÖZPARANCS  fület  választva  a
BEÁLLÍTÁSOK  területen  adja  meg  a  kiprogramozandó
eszköz  információit  (csatorna  szám,  szinkron-szó,  cím,
típus).  (Ezek  az  információk  kiolvashatók  az  eszközhöz
tartozó Konfigurációs jelentésből.) 
A  kiprogramozandó
eszköznek  a
számítógép  (RF/IF)
közelében  kell
lennie.

2. Kettőt  kattintva  jobb  oldali  területre  a  megjelenő  menü
listájából válassza az Eszköz kiprogramozása parancsot.

3. A  kiprogramozás  lépései  megjelennek  a  jobb  oldali
területen,  majd a sikeres kiprogramozást  a program egy
felugró  üzenettel  jelzi.  Az  elemek  kivételével,  majd
behelyezésével,  vagy  az  ezzel  egyenértékű  Eszköz
újraindítása
paranccsal  kapcsolja
az  eszközt  ki/be.  A
kiprogramozás
hatására  az  eszköz
állapota  újra  a  gyári
alapértékre áll.

6.5.2. ISMERETLEN KONFIGURÁCIÓS ADATOKKAL RENDELKEZŐ

            ESZKÖZ KIPROGRAMOZÁSA

Ismeretlen konfigurációs adatokkal rendelkező rádiós eszköz
az alábbi lépésekkel tehető újra kiprogramozott állapotúvá:

1. Kapcsolja ki az eszközt (vegye ki aljzatából és távolítsa el
elemeit).

2. Várjon 10 másodpercet, és állítsa a címét 00-ra.

3. Válassza  a  DIREKT  ESZKÖZPARANCS  fül
BEÁLLÍTÁSOK területét, és írja be az alapértékeket:
- Szinkron-szó: 11-22-33
- Csatorna: 00
- Eszköz cím: 00
- Eszköz típusa: Érzékelő vagy modul az adott eszköznek
megfelelően

4. Tegyen  egy  elemet  az  eszköz  2.  (jobb  felső)
elempozíciójába,  és  ellenőrizze,  hogy  LED-je  hosszan
zölden felvillan.

5. A  számítógép  (RF/IF)  legyen  az  eszköz  közelében.  A
DIREKT ESZKÖZPARANCS fül  menüjéből  kattintson  az
Eszköz kiprogramozás parancsra.

6. A  kiprogramozás  lépései  megjelennek  a  jobb  oldali
területen,  majd a sikeres kiprogramozást  a program egy
felugró  üzenettel  jelzi.  Az elemek ki-,  majd  berakásával,
vagy az ezzel egyenértékű Eszköz újraindítása paranccsal
kapcsolja az eszközt ki/be. A kiprogramozás hatására az
eszköz állapota újra a gyári alapértékre áll.

6.5.3. ISMERETLEN KONFIGURÁCIÓS ADATOKKAL RENDELKEZŐ GW
            KIPROGRAMOZÁSA

Egy  ismeretlen  konfigurációjú  GW  az  alábbi  lépésekkel
állítható kiprogramozott állapotúra:

Promatt – System Sensor AgileIQ – M200RF rádiós tűzjelző rendszer 33. oldal
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A RÁDIÓS RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA  ÉS KARBANTARTÁSA

1. Vegye ki a GW-t az aljzatából, és állítsa a címét 00-ra..

2. Válassza  a  DIREKT  ESZKÖZPARANCS  fül
BEÁLLÍTÁSOK területét, és írja be az alapértékeket:
- Szinkron-szó: 11-22-33
- Csatorna: 00
- Eszköz cím: 00
- Eszköz típusa: Modul

1. Tekerje vissza a GW-t az aljzatába, és ellenőrizze, hogy
LED-je hosszan zölden felvillan. A számítógéppel menjen
a GW közelébe (min. 1 m).

2. A jobb oldali területen kettőt kattintva megjelenő menüből
válassza az Eszköz kiprogramozása parancsot.

3. A sikeres kiprogramozás után újra áramtalanítsa a GW-t
(tekerje ki aljzatából).

6.6. EGY MŰKÖDŐ HÁLÓZAT TÖBB ESZKÖZÉNEK
         KIPROGRAMOZÁSA

6.6.1. ISMERT (ÉS AZONOS) KONFIGURÁCIÓS ADATOKKAL

            RENDELKEZŐ ESZKÖZÖK KIPROGRAMOZÁSA

Egyszerre  több,  azonos  konfigurációs  információkkal
rendelkező  (azonos  rádiós  hálóból  származó)  bekapcsolt
eszköz  az  alábbi  lépésekkel  kiprogramozott  állapotúvá
tehető:

1. A  DIREKT  ESZKÖZPARANCS  fül  jobb  oldali  területén
kettőt kattintva megjelenő menü parancsai közül válassza
a  Kiprogramozó  eszköz parancsot  (részletesen  l.  7.4.
fejezet).  Előtte  már  érdemes  a  HELY  fül  TERÜLET
KONFIGURÁCIÓI  ablakában  az  eszközöknek  megfelelő
konfigurációt  kiválasztani,  így  a  parancs  használatához
szükséges  minden  konfigurációs  információ  már
rendelkezésre fog állni.

2. Ellenőrizze, hogy a GW és a Tartalék-csomópont ki van
kapcsolva (aljzatból kivéve, elemeik eltávolítva).

3. A LETAPOGATÁS BEÁLLÍTÁSAI  területen  állítsa  be  az
eszközök  konfigurációjának  megfelelő  csatorna  számát
és  szinkron-szavát.  (Ha  korábban  már  kiválasztotta  a
HELY  fülön  a  megfelelő  konfigurációt,  akkor  az
AKTUÁLIS  KONFIGURÁCIÓ  ALKALMAZÁSA gombra
kattintva ezek az értékek automatikusan beíródnak.)

A  Csak  a  jelen  konfiguráció  eszközeit  figyelje doboz
kipipálásával  a  konfigurációhoz  tartozó  eszközökre
korlátozhatja, és így gyorsíthatja a letapogatást.

4. A  CÍMEK LETAPOGATÁSA gombra  kattintva  az  RF/IF
sorban,  több  menetben lekérdezi  a  hatósugarában levő
eszközök  állapotát.  Az  RF/IF  korlátozott  hatótávolsága
miatt  valószínűleg  a  helyszínen  sétálva,  így  a  még
ismeretlen  (narancs  színű)  állapotú  eszközökhöz
közelebb kerülve, csak több letapogatási menetben tudja
a konfigurációban levő összes eszköz aktuális  állapotát
(piros: konfigurált, vagy zöld kiprogramozott) felmérni.

5. Ha a konfigurációban szerepló összes eszközt, várhatóan
konfigurált állapotúnak (piros) találva megtalálta, akkor a
KONFIGURÁLT  ESZKÖZÖK  KIPROGRAMOZÁSA
gombra  kattintva  indítható  ezek  kiprogramozási
folyamata.  Az  RF/IF  korlátozott  hatótávolsága  miatt
várhatóan  itt  is  a  helyszín  bejárására  és  több  menetre
lesz  szükség  míg  minden  eszközt  kiprogramozott
állapotúra (zöld) tud állítani.
Az így kiprogramozott  eszközök  már készen állnak  egy
újabb konfigurálásra. (Amennyiben az új konfigurációban
valamely  eszköznek  más  címen  kell  szerepelnie,  akkor
azt  ki  kell  venni  aljzatából,  elemeit  is  el  kell  távolítani,
majd  a  cím  átállítása  után  visszatéve  elemeit,  újra  az
aljzatába helyezhető, és az új konfiguráció szerint a GW-n
keresztül konfigurálható.)

A  Kiprogramozó  eszköz lehetőséget  ad  egy-egy  egyedi
eszköz állapotának lekérdezésére, illetve kiprogramozására
is,  az  eszközök  táblázatának  valamelyik  címére  kettőt
kattintva.

Megjegyzés:  A  GW-konfiguráló  varázsló  (B)  opciójának
segítségével  a  GW  és  a  Tartalék-csomópont  kikapcsolása
(eltávolítása) nélkül is kiprogramozhatók egy működő rádiós
hálózathoz tartozó eszközök (l. 7.3.2. fejezet). A varázsló is a
Kiprogramozó eszközt használja erre a célra.
Egy működő hálózat összes eszköze (a GW és a Tartalék-
csomópont  is)  a legegyszerűbben és egy menetben a GW
konfiguráló  varázsló  C)  opciójával  (l.  4.2.1.3.  fejezet)
programozható ki a GW-n keresztül.

6.6.2. ISMERETLEN KONFIGURÁCIÓS ADATOKKAL RENDELKEZŐ

            ESZKÖZÖK KIPROGRAMOZÁSA

Ismeretlen konfigurációs adatokkal rendelkező eszközök csak
egyedileg,  a  6.5.2.  fejezet  lépései  szerint  (az  eszközök
kikapcsolásával,  elemeik  eltávolítása  után)  állíthatók
kiprogramozott állapotúra.

6.7. ESZKÖZCSERE EGY MŰKÖDŐ HÁLÓZATBAN

Egy működő rádiós hálózatban egy meghibásodott eszköz az
alábbi két módszer valamelyikével cserélhető ki. A régi és az
új eszköz teljesen azonos típusú lehet csak!

6.7.1. HÁLÓBELI ESZKÖZ KLÓNOZÁSA

Ha  a  kicserélendő  rádiós  eszköz  kommunikációra  képes,
akkor A DIREKT ESZKÖZPARANCS fülön a Hálóbeli eszköz
klónozása varázsló (részletesen l. 7.2. fejezet) használható a
cserére.  A  varázsló  használatához  nincs  szükség  a  rádiós
hálózat konfigurációs fájljára, de meg kell jegyezni a rádiós
eszköz címét.

A  Hálóbeli  eszköz  klónozása varázsló  lépéseit  követve  a
kicserélendő  eszköz  adatainak  a  számítógépbe  olvasása
után  az adatok  visszatölthetők  egy gyári  új  (kiprogramozott
állapotú) azonos típusú eszközbe.

6.7.2. AZ RF/IF KÉZI FELTÖLTÉS PARANCSA

Ha a kicserélendő eszköz kommunikációra képtelen, akkor az
eszközök  kicserélésére  Kézi  feltöltés parancsot  kell
használni.  Ennél  a  módszernél  azonban  szükség  van  az
eredeti hálózat konfigurációs fájljára.

1. A kicserélendő eszközt vegye ki aljzatából, majd távolítsa
el elemeit is.

2. Vegyen  elő  egy  új  (vagy  kiprogramozott  állapotú)
ugyanolyan  típusú  eszközt,  állítsa  be  a  címét  a
kicserélendő eszköz címére, majd helyezze be elemeit.

3. Az AgileIQ programban nyissa meg az adott rádiós hálózat
projekt  fájlját,  és a HELY fül TERÜLET KONFIGURÁCIÓI
ablakában válassza ki az aktuális konfigurációt.

4. Lépjen  át  a  KONFIGURÁCIÓK  KEZELÉSE-  ÜZEMBE
HELYEZÉS  fülre.  Kettőt  kattintva  a  kicserélendő  eszköz
ikonjának  közepébe  megjelenik  a  Kézi  feltöltés parancs
ablaka  (a  Kommunikációs  beállításoknál  válassza  ki  a
CSAT 0. - ALAP-SYNC SZÓ beállítást). 

5. Az  RF/IF-eszköz  kommunikáció  ellenőrzés gombra
kattintva leellenőrizhető, hogy a számítógépről lehet-e az
új  eszközzel  kapcsolatot  teremteni.  Az  ellenőrzés
eredménye,  a  vett  jelerősség  értéke  (RFFI)  a  bal  oldali
területen jelenik meg. Mozogjon a számítógéppel (RF/IF)
az eszköz közelébe, ha elsőre nem sikerül kommunikálni.

34. oldal AgileIQ – M200RF rádiós tűzjelző rendszer Promatt – System Sensor
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6. Ha az új  eszközzel  már  sikerült  felvenni  a  kapcsolatot,
kattintson  kettőt  újra  a  kicserélendő  eszköz  ikonjára.  A
megjelenő  Kézi  feltöltés  ablakban  a  Feltöltés gombra
kattintva a számítógép (RF/IF)  betölti  az új  eszközbe a
régi  eszköz konfigurációs adatait,  újraindítja  az eszközt,
mely  így  egy  rövid  szinkronozási  fázis  után  a  rádiós
hálózat részeként működni kezd.

7. Végül az új eszközt tekerje be az aljzatába.

6.8. EGY MŰKÖDŐ GW CSERÉJE

Egy GW cseréje esetén nem szükséges a teljes hálózatot
újra konfigurálni és üzembe helyezni, elegendő az új GW-t a
Kézi feltöltés paranccsal felprogramozni az alábbiak szerint:

1. Az  AgileIQ  programban  nyissa  meg  az  adott  rádiós
hálózat  projekt  fájlját,  és  a  HELY  fül  TERÜLET
KONFIGURÁCIÓI  ablakában  válassza  ki  a  GW-hez
tartozó aktuális konfigurációt.

2. Vegye  ki  a  kicserélendő  GW-t  az  aljzatából.  (A  GW
hiányában  a  Tartalék  csomópont  néhány  perc  után
átveszi a hálózat szinkronizálását.) Az új GW címét állítsa
a kicserélendő GW címére.

3. A felcímzett, új (kiprogramozott állapotú) GW-t tekerje be
az aljzatába (kapcsolja be).

4. Lépjen  át  a  KONFIGURÁCIÓK  KEZELÉSE-  ÜZEMBE
HELYEZÉS  fülre.  Kettőt  kattintva  a  kicserélendő  GW
ikonjának  közepébe megjelenik  a  Kézi feltöltés parancs
ablaka. 
Válassza  a  CSAK  GW.  opciót,  és  a  Kommunikációs
beállításoknál a CSAT 0. - ALAP-SYNC SZÓ beállítást.

5. Az  RF/IF-eszköz  kommunikáció  ellenőrzés gombra
kattintva ellenőrizhető le, hogy lehet-e a számítógépről az
új  GW-jel  kapcsolatot  teremteni.  Az  ellenőrzés
eredménye,  a vett  jelerősség értéke (RSSI) a bal  oldali
területen jelenik meg. Mozogjon a számítógéppel (RF/IF)
az új GW közelébe, ha elsőre nem sikerül kommunikálni. 

6. Ha  az  új  GW-jel  már  sikerült  felvenni  a  kapcsolatot,
kattintson  kettőt  újra  a  kicserélendő  GW  ikonjára.  A
megjelenő  Kézi  feltöltés  ablakban  a  Feltöltés gombra
kattintva  a  számítógép  (RF/IF)  betölti  az  új  GW-be  a
konfigurációs adatokat, majd egy üzenet jelenik meg:

Válaszoljon IGEN-nel a kérdésre.

A folyamat végén a GW elkezdi felvenni a kapcsolatot a
hálózat többi eszközével. Ez jó néhány percet is eltarthat.

Ha az új GW-t nem a helyszínen töltötte le az új adatokkal,
akkor vigye a helyszínre, cserélje ki a régi GW-jel. Az új GW
automatikusan  elindul,  és  azonnal  megpróbál  kapcsolatot
teremteni  a  hozzá  tartozó  eszközökkel.  A  rádiós  hálózat
sikeres  üzembe  helyeződését  a  GW  LED-jének  kék
villogásával jelzi.

6.9. EGY ESZKÖZ POZÍCIÓJÁNAK MÓDOSÍTÁSA EGY 
MŰKÖDŐ HÁLÓZATON BELÜL

Egy  működő  rádiós  hálózat  esetén  egy-egy  eszköz
pozíciójának, felszerelési helyének módosítása, változtatása
esetén óvatosan kell eljárni.

Ha az új pozíció csak néhány méterre van a régitől,  akkor,
valószínűleg,  nem  kell  nagy  változtatásokat  végezni.
Érdemes  azonban  ellenőrizni  a  Diagnosztika  lefuttatásával
(KONFIGURÁCIÓK  KEZELÉSE-DIAGNOSZTIKA  fül),  hogy
az  eszköz  új  pozíciójában  a  megváltozott  jelerősségek
megfelelőek-e,  és  ezek  mennyiben  térnek  el  az  üzembe
helyezés  során  mért,  illetve  a  tervezés  során  számított
értékektől.

Ha az új pozíció a régitől nagyobb távolságban, vagy másik
helyiségben  van,  vagy  az  eredeti  helyszín  komolyabban
megváltozik,  akkor  mindenképpen  egy  új  tervet  érdemes
készíteni, majd a változás miatt a 4.2.1.2. fejezet szerint kell
a módosult rendszert üzembe helyezni.

6.10. EGY MŰKÖDŐ HÁLÓZAT MÓDOSÍTÁSA

6.10.1. ÚJ ESZKÖZ HOZZÁADÁSA EGY MŰKÖDŐ HÁLÓZATHOZ A MEGLEVŐ 
KAPCSOLATOK MEGTARTÁSÁVAL - KAPCSOLATOK HOZZÁADÁSA VARÁZSLÓ

Az AgileIQ program egyik varázslója lehetővé teszi, hogy egy
már működő rádiós hálózathoz hozzáadjon egy új eszközt, a
hozzá tartozó két új kapcsolattal anélkül, hogy a hálózat többi
részét,  kapcsolatait  módosítaná.  Ez  a  módszer  akkor  a
leghatékonyabb,  ha  a  jelenlegi  hálózat  jól  működik,  és  a
jelenlegi  kapcsolatokat,  eszköz elhelyezéseket  nem kívánja
módosítani. Ebben az esetben csak az új eszközhöz tartozó
két újabb kapcsolatot kell leellenőrizni.

Azt azonban tudni  kell,  hogy az ily módon kialakított  két új
kapcsolat nem lesz sem elem élettartamra, sem megbízható
kapcsolatokra  optimalizált.  Ha  valamelyik  háló-kialakító
algoritmussal szeretné kialakíttatni az új kapcsolatokat, akkor
a jelenlegi  kapcsolatok törlése után újra ki kell  alakíttatni  a
hálót a programmal (l. 3.7.1. fejezet). 

Az Kapcsolatok hozzáadása az eszközhöz varázsló azonban
a lehető legjobb két kapcsolattal igyekszik csatlakoztatni az új
eszközt a jelenlegi hálózathoz.

Új  eszközt  az  alábbiak  szerint  csatlakoztathat  a  meglevő
hálózathoz:

1. Mivel  a  jelenlegi  konfiguráció  már  zárolt,  és  nem
módosítható, ezért készítsen egy másolatot a HELY fülön
a  Konfiguráció  másolása  paranccsal.  A  másolaton  már
elvégezhetők a módosítások.

2. A  KONFIGURÁCIÓK  KEZELÉSE/  TERVEZÉS  fülön
helyezze el az új eszközt a helyszínrajzon.

3. Kattintson  kettőt
az  új  eszköz
ikonjára  úgy,
hogy  közben
egyetlen  tervezői

gomb se legyen aktív. 
A  megjelenő  Eszköz
információ  ablak  alján
található  Kapcsolatok
keresése  a  csomóponthoz
gombra kattintva az újonnan
elhelyezett  eszközhöz  két  új
kapcsolatot lehet kialakítani a
régi hálózat eszközei felé. 
Az  újonnan  kialakított
kapcsolatokat  az  AgileIQ
program egy felugró  ablakkal
jelzi.

Promatt – System Sensor AgileIQ – M200RF rádiós tűzjelző rendszer 35. oldal

A GW sorozatszáma nem egyezik a 
konfiguráció szinkron-szavával. 

(Mivel a  konfiguráció korábban egy másik GW-hez 
volt rendelve.)

Szeretné újra használni a jelenlegi 
konfiguráció szinkron-szavát?

IGEN NEM

Kapcsolatok keresése a csomóponthoz
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4. Törölje  a  TERÜLET  FELMÉRÉS/  KAPCSOLATOK
MINŐSÉGE fül táblázatában levő korábbi kapcsolatokat,
majd  exportálja  az  új,  megváltozott  kapcsolatokat  a
táblázatba (l.  3.8. fejezet), hogy a helyszínen ellenőrizni
tudja az új kapcsolatok megfelelőségét. 

A helyszínre érve:

5. Két  ideiglenesen  1.  és  2.  címre  állított  eszközzel  (1-1
elemmel)  ellenőrizze  a  két  új  kapcsolatot  a  TERÜLET
FELMÉRÉS/  KAPCSOLATOK  MINŐSÉGE  táblázat
megfelelő rekordjainak kiválasztásával (l. 7.1. fejezet). Az
ellenőrzésnél válasszon egy szabad csatornát! 
Ha az új kapcsolatok megfelelő minőségűek, zárolja az új
konfigurációt.

6. Programozza ki a régi hálózat eszközeit. Ez több módon
is megtehető:
-  használhatja  a  GW-konfiguráló  varázsló  C)  opcióját,
azaz  a  Rendszer  kiprogramozása  a  GW-n  keresztül
parancsot (l.  4.2.1.3. és 7.3.3, fejezetek). Ilyenkor a régi
hálózat konfigurációját kell kiválasztani. Vagy
- használhatja a GW-konfiguráló varázsló B) opcióját (l.
3.4.2.  és  7.3.2.  fejezetek).  Ilyenkor  az  új  hálózat
konfigurációját kell kiválasztani. Vagy 
-  használhatja  a  DIREKT  ESZKÖZPARANCS  fül
Kiprogramozó  eszközét  (l.  5.0.4.  fejezet).  Ebben  az
esetben is a régi hálózat konfigurációját kell kiválasztani. 
Megjegyzés:  a  GW-konfiguráló  varázsló  B)  opcióját
használva  már  egy  menetben  konfigurálhatja  is  az  új
hálózatot, ha a régi hálózat eszközeinek kiprogramozása
után felszereli az új eszközt is.

7. Miután  a  régi  hálózat  összes  eszközét  kiprogramozta,
állítsa  be  az  új  eszköz  címét,  tegye  be  elemeit,  és
szerelje fel a megfelelő pozícióba.

8. Válassza  ki  az  új  hálózatnak  megfelelő  konfigurációt
(HELY  fül),  és  helyezze  üzembe  az  új,  kibővített
rendszert  a  GW-konfiguráló  varázsló A)  opciójával  (l.
4.2.1.1. és 7.3.1. fejezetek).

6.10.2. ÚJ ESZKÖZ FELVÉTELE, MEGLEVŐ TÖRLÉSE EGY 
            MŰKÖDŐ HÁLÓZATNÁL

Egy már üzembe helyezett és működő rádiós hálózat esetén
új  eszközt  a  hálózathoz  adni,  illetve  egy  meglevőt  a
hálózatból  eltávolítani,  kiiktatni  az  alábbi  lépések  szerint
lehet:

1. Nyomtassa  ki  az  adott  konfigurációhoz  tartozó
Konfigurációs jelentést, vagy jegyezze fel a hozzá tartozó
csatorna  számát,  szinkron  szavát  és  a  Tartalék-
csomópontját.  Ezekre  az  információkra  szükség  lesz  a
későbbiekben a hálózat újra konfigurálásakor.

2. Mivel az üzemelő hálózat konfigurációja zárolt, így ez nem
módosítható.  Készítsen egy másolatot  a konfigurációról  a
HELY  fül  TERÜLET  KONFIGURÁCIÓI  ablakában  a
kiválasztott konfiguráció kettőt kattintva.

A  másolat  már  nem  lesz  zárolt,  így  szabadon
szerkeszthető, módosítható.

3. Végezze  el  a  szükséges  módosításokat  a  másolt
konfiguráción a KONFIGURÁCIÓK KEZELÉSE-TERVEZÉS
fülön  (új  eszközök  elhelyezése,  meglevő  eszközök
pozíciójának módosítása, törlése stb.)

4. Alakítsa ki újra a módosított eszközök közötti kapcsolatokat
a  Háló-kialakító  eszköz  parancsára  kattintva  (l.  3.7.
fejezet).

5. Törölje ki a Kapcsolatok minősége táblázatba beírt korábbi
rekordokat,  és a kialakított új kapcsolatokat, igény szerint
(Mind  /  Elsődleges  /  Kritikus),  exportálja  a  Kapcsolatok
minősége táblázatba, hogy az új tervet ellenőrizni tudja egy
újabb  helyszíni  felméréssel.  Ha  az  új  terv  megfelelőnek
bizonyul,  zárolja  a  KONFIGURÁCIÓK  KEZELÉSE-
TERVEZÉS fül A Konfiguráció zárolása parancsával. 

6. Programozza  ki  a  korábbi  hálózat  eszközeit.  Ezt  több
módon is megteheti:
-  A  GW  konfiguráló  varázsló  C)  opciójával  a  GW-n
keresztül az összes eszköz egy menetben kiprogramozható
(l.  4.2.1.3. fejezet).  Ilyenkor  a régi  hálózat  konfigurációját
kell választani. Vagy
-  A  GW  konfiguráló  varázsló  B)  opciójával,  egy  rövid
helyszíni sétával (l.  4.2.1.2. fejezet). Ilyenkor az új hálózat
konfigurációs fájlját kell választani. Vagy
- a Kiprogramozó eszközzel  (l.  7.4. fejezet).  Ilyenkor  is a
régi hálózat konfigurációját kell választani.

7. Ha a régi hálózat mindegyik eszköze kiprogramozottá vált,
akkor  a  helyszínen  szerelje  fel  az  új  konfigurációnak
megfelelő  eszközöket  (új  címüket  beállítva,  és  elemeiket
behelyezve), illetve távolítsa el (elemeiket eltávolítva) az új
konfigurációban  már  nem  szereplő  szükségtelen
eszközöket.
Ügyeljen arra, hogy az elemeket csak a címbeállítás után
helyezze el az eszközökben.

8. Válassza  ki  a  HELY  fül  TERÜLET
KONFIGURÁCIÓI  ablakban  az  új,  már  zárolt
konfigurációt és helyezze üzembe az új rendszert
a  KONFIGURÁCIÓK  KEZELÉSE-ÜZEMBE
HELYEZÉS fülön a GW konfigurálás varázslót kiválasztva.

Megjegyzés: A Kiprogramozó eszköz, mellyel egyszerre több
rádiós  eszköz  kiprogramozása  végezhető  egy  működő
hálózatban, csak akkor használható, ha a GW és a Tartalék-
csomópont  nincs  a  rendszerben,  vagy  már  mindkettő
kiprogramozott.  Ezek  kiprogramozásában  is  segít  a  GW
konfiguráló varázsló B) opciója.

36. oldal AgileIQ – M200RF rádiós tűzjelző rendszer Promatt – System Sensor

Eredeti hálózat Módosított hálózat

Új eszköz
a 2 új kapcsolattal

Kapcsolatok minősége táblázat Az új kapcsolatok
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VARÁZSLÓK

7. VARÁZSLÓK

Az AgileIQ program bizonyos bonyolultabb, vagy gyakrabban
használt  műveletsorokhoz  "varázslókat"  rendelt,  melyek
segítségével  e  műveletek  a  varázsló  felugró  ablakaiban
olvasható  utasítások  segítségével,  lépésenként
elvégezhetők.  Az  egyes  varázslókban  található  lépéseket
röviden itt ismertetjük.

7.1. KAPCSOLATOK MINŐSÉGE VARÁZSLÓ – 
         AZ 1. ÉS 2. ÉRZÉKELŐ FELCÍMZÉSÉHEZ

A varázsló  a program több
pontjából  is  elérhető,  pl.  a
DIREKT  ESZKÖPARANCS
fül menüjéből.

1. A Kapcsolatok minőségének ellenőrzésére használt A és
B jelű (1. és 2. című) érzékelők címezhetők fel ezzel  a
varázslóval.  A  felcímzett  érzékelők  Kiprogramozott
(gyári) állapotúak maradnak/lesznek!

2. Vegye  ki  az  elemeket  mindkét
érzékelőből.

3. Állítsa az első A jelű érzékelő címét 0-ra.

4. Tegyen egy elemet az A jelű érzékelő 2.
(jobb  felső)  pozíciójába.  Várjon  míg  a
LED-je hosszan zölden felvillan.

5. A  Nyíl  gombra  kattintva  az  A  jelű  érzékelőt  az
RF/IF  a  következő  lépésben  Kiprogramozott
állapotúra állítja

6. Vegye ki az elemet az A jelű érzékelőből.

7. Állítsa az érzékelő címét 1-re.

8. Tegyen egy elemet az érzékelő 1. (bal
felső)  pozíciójába  és  várja  meg  míg
LED-je  hosszan  zölden  felvillan.  Az  A
jelű  érzékelő  ezzel  ideiglenesen  1.
címre van beállítva.

9. - 15. Ismételje meg a fenti műveletsort a
3.  ponttól  a  másik,  B  jelű  érzékelővel,  azzal  a
különbséggel, hogy ennek címét 2-re kell állítani.

16.  Az  ideiglenesen  1.  és  2.  címre  beállított  érzékelők
használhatók  a  rádiós  rendszer  felmérése  során  a
különböző  pozíciókban  elhelyezett  érzékelők  közötti
Kapcsolatok minőségének ellenőrzésére.

7.2. HÁLÓBELI ESZKÖZ KLÓNOZÁSA VARÁZSLÓ

A  Hálóbeli  eszköz  klónozása
varázsló  a  DIREKT
ESZKÖZPARANCS  fül
menüjének egyik parancsa, mely az AgileIQ-Pro verziójában
érhető el. 

1. E  varázsló  segítségével  egy  már  működő  rádiós
hálózatban  levő  –  esetleg  meghibásodott,  de  rádiós
kommunikációra  még képes  –  A  jelű  eszköz  egy  vele
teljesen azonos típusú másik, B jelű eszközre cserélhető
úgy,  hogy  a  régi  eszköz  paramétereit  az  új  eszközbe
átmásolja  az  RF/IF  segítségével.  Ez  a  módszer  GW
esetén nem alkalmazható!

2. Vegye ki az A jelű eszközt az aljzatából, és távolítsa el
elemeit. A kivett eszköz címét jegyezze meg!

3. Állítsa az eszköz címét 0-ra.

4. Tegyen egy elemet az eszköz 2. (jobb felső) pozíciójába.

5. A  Nyíl  gombra  kattintva  az
eszköz  adatai  beolvasódnak  az
RF/IF-en keresztül.

6. Vegye ki  az elemeket  az A jelű
eszközből.

7. Vegye ki az elemeket a B jelű (a
kicserélendő  eszközzel  azonos
típusú!) eszközből.

8. Állítsa az eszköz címét 0-ra.

9. Tegyen egy elemet az eszköz 2. (jobb felső) pozíciójába.
Várjon míg a LED-je hosszan zölden felvillan.

10. A Nyíl gombot megnyomva az új eszköz felprogramozódik
a kivett eszközből kiolvasott paraméterekkel.

11. Vegye ki az eleme(ke)t a B jelű eszközből.

12. Állítsa be a B jelű eszköz címét a korábban kivett A jelű
eszköz címére.

13. Tegye be mind a 4 elemet a B jelű eszközbe. Várja meg
míg a LED-je hosszan zölden felvillan.

14. A  klónozás  (felcímzés  és  paraméterek  áttöltése)
megtörtént. Az eszköz felszerelhető a régi helyére.

A program az alábbi hibaüzenettel jelzi, ha a kicserélendő és
az új eszköz típusa eltérő, vagy nem azonos OEM kódú.

 

7.3. A GATEWAY KONFIGURÁLÁSA VARÁZSLÓ

A  HELY  fülön
válassza  ki  a
megfelelő  zárolt

konfigurációt, majd lépjen át a
KONFIGURÁCIÓK
KEZELÉSE-ÜZEMBE
HELYEZÉS  fülre.  Itt  a  bal
oldali  mezőben  kattintson  A
GW-konfiguráló  varázsló
gombra.

A  varázsló  első  ablaka  3
lehetőséget kínál:

7.3.1. (A) LEHETŐSÉG

1. Ezt  az  opciót  akkor
válassza,  ha  a  GW  és  a
rádiós  eszközök  gyári
újak,  még  eredeti,
kiprogramozott állapotúak.

2. A folytatáshoz a GW-nek és minden egyéb RF eszköznek
készen kell állnia az üzembe helyezésre. Biztosítsa, hogy:
- minden eszköz be van kapcsolva, elemeik betéve, s a
helyes címre állított eszközök aljzatukba vannak tekerve
-  a  megfelelő  címre  állított  GW  az  aljzatába  be  van
tekerve és a hurokról táplálva működik.
A  Jelentés gombra  kattintva  az  eszközök  felszerelési
helyét és címét lehet megtudni.
Ha módosítania kell egy már bekapcsolt eszköz címét:
- érzékelő / modul: előbb vegye ki az elemeit, módosítsa
címét, várjon 15 mp-et, végül tegye vissza az elemeit.
- GW: tekerje ki az aljzatából, módosítsa címét, várjon 15
mp-et, végül tekerje vissza az aljzatába.

3. A biztonság kedvéért  a  Kiprogramozó eszközzel  (l.  7.4.
fejezet)  ellenőrizhető,  mely,  és milyen állapotú eszközök
érhetők  el.  Ahhoz,  hogy  a  számítógépen  levő  RF/IF
kommunikálni  tudjon  minden  eszközzel,  valószínűleg
mozogni  kell  a  számítógéppel  az  egyes  eszközök
közelébe.  A  felismert,  de  nem  kiprogramozott  állapotú
érzékelőket  még  ebben  a  fázisban  kiprogramozott
állapotúvá lehet állítani.
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4. Ha  minden  eszközt
megtalált  és  mindegyik
kiprogramozott  állapotú,
akkor az újabb lépésben, a
GW  konfigurálása  előtt,
még  leellenőrizhető  az
egyes  rádiós  eszközök
közötti  kapcsolatok
megfelelősége  is.  A
megjelenő  kapcsolati  lista
egyes  soraira  kettőt
kattintva  az  adott
kapcsolat,  míg  a  START
gombra  kattintva  az
összes  kapcsolat
ellenőrizhető.  Ennél  a
műveletnél is mozogni kell
a  helyszínen  belül  a
számítógéppel,  hogy  az
RF/IF  megfelelő  távolságon  belül  legyen  az  éppen
vizsgált kapcsolatban szereplő eszközökkel.

5. Ha  minden  kapcsolat  megfelelő  minőségűnek  adódik,
akkor  folytatható  a  varázsló  a  GW-konfigurálásával.
Ebben a lépésben a számítógéppel a GW közelében kell
elhelyezkedni.

6. A  GW-konfigurálásának  megkezdése  előtt  a  program
által  feltett  kérdésnél  még  választható  a  projekt
másolatának  letöltése  is  a  GW-be.  Érdemes  ezt  a
lehetőséget  választani,  ha  az  adott  konfiguráció
véglegesnek  tekinthető,  bár  a  letöltés  néhány  extra
percet  is  igénybe  vehet.  (Ha  elveszne  a  konfiguráció
adatait  tartalmazó  projekt  fájlja,  akkor  a  GW-ből
visszaolvasott  konfiguráció  még  lehetőséget  ad  a
rendszer karbantartására, vagy éppen módosítására is.)

7. Ezután  az  AgileIQ  program  leküldi  a  rádiós  hálózatra
vonatkozó információkat a GW-be. Miután ez ellenőrzött
módon  megtörtént,  a  GW  a  kapott  információkat
szétküldi  az  eszközöknek,  s  az így felépített  hálózatot
szinkronizálja.  A  szinkronizáció  befejezésével  válik  a
hálózat  üzembe  helyezetté,  melyet  a  program  végül  a
Minden eszköz üzembe helyezve üzenettel jelez.

7.3.2. (B) LEHETŐSÉG

1. Ezt  az  opciót  akkor  használja,  ha  egy  már
korábban  konfigurált  hálózattal  van  dolga,  azaz

néhány  eszköz  már korábban telepítve,  és  konfigurálva
volt, vagy egy korábbi sikeres, megszakított, vagy hibásan
végződő  üzembe  helyezésben  szerepelt.  Az  új
konfigurációban újra felhasználhatók,  vagy kicserélhetők
az eredeti  eszközök,  vagy módosítható címük, illetve új
eszközök adhatók az eredeti hálózathoz.
Ezzel  a  módszerrel  egy  már  működő  hálózat  újra
konfigurálható anélkül, hogy bármely eszközét ki kellene
kapcsolni.  A  működő  hálózat  GW-je  és  Tartalék-
csomópontja  kiprogramozható  anélkül  is,  hogy  kivenné
aljzatukból és címüket módosítaná, a többi eszköz pedig
kiprogramozható a varázsló egyik lépésében az RF/IF-en
keresztül, ha a számítógéppel (RF/IF) a közelükbe megy.

2. Egy már konfigurált  hálózattal,  s  azon belüli  konfigurált
eszközökkel,  vagy  egy  részlegesen  konfigurált
rendszerrel dolgozva ismerni kell
- a régi hálózat szinkron-szavát, 
- fő- és tartalék csatornáinak számát, és 
- a GW Tartalék-csomópontját. 
Mindezek  az  információk  a  régi  hálózat
Konfigurációs  jelentésében  megtalálhatók.
Jegyezze  meg  melyik  eszköz  a  GW  Tartalék-
csomópontja (piros keretes info-dobozzal jelölt eszköz).

3. A  megadott  adatokkal  a  program  elindítja  a  GW  és  a
Tartalék-csomópont  kiprogramozását,  és  ellenőrzi  a
kiprogramozás sikerességét.

Először,  a  GW  működése
közben,  az  RF/IF  egy
kiprogramozó  parancsot  küld
a GW-nek,  majd ellenőrzi  is,
hogy  kiprogramozása
sikeresen megtörtént-e.

Ezután  a  program  vár  2
percet,  majd  egy
kiprogramozó  parancsot  küld
a  Tartalék-csomópontnak,
melynek megtörténtét szintén
leellenőrzi.

A program egy hibaüzenetet
ad,  ha  az  RF/IF  képtelen
kapcsolatba lépni a Tartalék-
csomóponttal,  és  a
következő  5  percben
lehetőséget ad arra, hogy, a
számítógéppel  a  Tartalék-csomóponthoz közelebb lépve,
azt  még  sikeresen  kiprogramozza.  Amennyiben  ez  idő
alatt  sem  sikerül  a  Tartalék-csomópontot  kiprogramozni,
úgy a rádiós  eszközök  tétlen (idle)  állapotba  lépnek,  és
ettől  kezdve  nem  lesznek  elérhetőek  az  RF/IF-en
keresztül.  Ezután  a  Tartalék-csomópont  már  csak  kézi
módszerrel lesz kiprogramozható.
A program a GW és a Tartalék-
csomópont  sikeres
kiprogramozását a program az
alábbi üzenettel jelzi:

4. A  következő  lépésekben  a  többi  rádiós  eszköz
kiprogramozása végezhető  el  a  Kiprogramozó eszköz (l.
7.4. fejezet) segítségével.
Ellenőrizze,  hogy minden eszköz a megfelelő  címre van
állítva és elemei be vannak téve.
Ha  egy  már  működő  érzékelő,  vagy  modul  címét
módosítani  kell,  akkor  elemei  eltávolítása  után  15
másodpercet  várva,  módosítsa  címét,  és  tegye  vissza
elemeit.
A Kiprogramozó eszköz használata során is be kell járni a
számítógéppel  a  területet,  külön-külön  megközelítve  az
egyes eszközöket, hogy az RF/IF-fel közvetlen kapcsolatot
tudjon  velük  teremteni,  és  így  mindegyiket  ki  tudja
programozni.

5. A  GW  végső  konfigurálása  előtt,  igény  esetén,
leellenőrizhetők  az  egyes  kapcsolatok  minőségei  is.  Az
ellenőrzés során szükség lehet a számítógéppel (RF/IF) az
éppen ellenőrzött érzékelőpár közelében elhelyezkedni.

6. Miután  leellenőrizte  az  új  kapcsolatok  minőségét  és
minden  eszköz  kiprogramozott  állapotúvá  vált,  végre
elkezdődhet  a  GW  konfigurálása.  Ennél  a  lépésnél  a
számítógéppel (RF/IF) a GW közelében kell lenni.
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7. A GW-konfigurálásának megkezdése előtt a program által
feltett  kérdésnél még választhatja a projekt másolatának
letöltését  is  a  GW-be.  Érdemes  ezt  a  lehetőséget
választani,  ha  az  adott  konfiguráció  véglegesnek
tekinthető,  bár a letöltés néhány extra percet is igénybe
vehet.  (Ha  elveszne  a  konfiguráció  adatait  tartalmazó
projekt fájlja, akkor a GW-ből visszaolvasott konfiguráció
még  lehetőséget  ad  a  rendszer  karbantartására,  vagy
éppen módosítására is.)

8. Utolsó  lépésként  az  AgileIQ  program  létrehozza  a
konfiguráció szinkron szavát (a GW sorozatszámának és
a  konfigurációs  adatoknak  az  összevetésével;  l.  4.1.1.
fejezet),  s  mindezeket  letölti  a  GW-be.  Az  üzembe
helyezés,  konfigurálás  lépései  a  képernyő  bal  oldali
mezőjében egy listában olvashatók.  Sikeres adatletöltés
után  a  GW,  tovább  küldve  a  kapott  adatokat,
felkonfigurálja a rádiós eszközöket, majd szinkronizálja a
felépült hálózatot.

7.3.3. (C) LEHETŐSÉG: 
             RÁDIÓS HÁLÓZAT KIPROGRAMOZÁSA GW-N KERESZTÜL

A GW-konfiguráló varázsló C) opciójával egy működő rádiós
hálózat a GW-n keresztül is kiprogramozható. 
Ez  azt  jelenti,  hogy  a
számítógéppel  (RF/IF)  a  GW
közelében  elhelyezkedve  egy
menetben  kiprogramozható  a
rendszerhez  tartozó  összes
eszköz.

1. A HELY fülön válassza ki azt
a  működő  rendszert
(konfigurációt),  melynek
eszközeit  szeretné
kiprogramozni.

2. A  KONFIGURÁCIÓK
KEZELÉSE fülön kattintson a
GW-konfiguráló  varázsló
gombjára,  és  a  megjelenő
ablakban  kattintson  a  (C)
opcióra.

3. Ellenőrizze,  hogy  a  megjelenő
ablakban  a  kiválasztott
hálózathoz tartozó paraméterek
(szinkron-szó,  csatorna  szám,
GW cím stb.) jelennek meg.

4. Ha a kiválasztott hálózat eddig
rendben, hiba nélkül működött,
megpróbálkozhat  a  GW-n
keresztüli  kiprogramozással.
Ehhez  kattintson  az  Összes
eszköz  kiprogramozása  (Un-
commission all nodes) gombra.

5. A program először lefuttat egy
diagnosztikai  vizsgálatot,
ellenőrizve,  hogy  a  GW-n
keresztül minden eszközt hiba
nélkül,  megfelelő
kapcsolatokon  keresztül  el
lehet érni.
Ha a diagnosztika sikeres volt,
elkezdődik  az  eszközök
kiprogramozása,  mely  a  GW-
től  a  legtávolabb  levő
(legnagyobb  időrésű)
eszközzel  indul,  s  magával  a
GW-jel végződik.

6. Az  összes  eszköz  sikeres  kiprogramozását  a  „Művelet
végrehajtva”  tartalmú  felugró  ablak  jelzi,  s  egyben
megjelenik  egy  újabb  ablak  is,  mely  a  GW
ki/bekapcsolására figyelmeztet. 

 

A  GW-t  aljzatából  kitekerve,  majd  újra  visszatekerve  válik
véglegessé a kiprogramozottsága.

7.4. KIPROGRAMOZÓ ESZKÖZ

A  DIREKT  ESZKÖZPARANCS  fül  menüjéből  is  indítható
Kiprogramozó  eszköz a  GW-konfiguráló  varázsló lépései
között is szerepel.

A Kiprogramozó eszközzel felmérhető, hogy 
- a helyszínen az adott csatornán és szinkron-szóval mely
eszközök, és milyen állapotban találhatók, valamint
- a megtalált eszközök kiprogramozhatók (gyári alapértékre
állíthatók)  anélkül,  hogy  az  eszközöket  eltávolítaná  a
felszerelt pozíciójukból.

Az  egyes  eszközök  állapotának  felméréséhez,  illetve
kiprogramozásukhoz  azonban  a  számítógéppel  (RF/IF)
mindig az adott eszköz hatósugarán belül kell lenni.

1. A  vizsgált  csatorna  számát  és  a  konfiguráció  szinkron-
szavát  a  Letapogatás  beállításai  területen  kell  megadni.
Ezután a Címek letapogatása gombra kattintva a program
az  RF/IF-en  keresztül  több  menetben  letapogatja  az
összes,  vagy,  a  Csak  a  jelen  konfigurációban  levő
eszközöket figyelje doboz kipipálásával csak a kiválasztott
konfigurációhoz tartozó címeket, és felméri, majd kijelzi az
egyes  címeken  talált  eszközöket  és  állapotukat.  Az
eszközök állapotát az egyes mezők színei jelölik:
- zöld: kiprogramozott,- zöld: kiprogramozott,
- piros: konfigurált,- piros: konfigurált,
- narancs: ismeretlen állapotú,- narancs: ismeretlen állapotú,
- üres: nem figyelt - üres: nem figyelt (a letapogatásban nem szereplő).

A  több  menetben  végzett  letapogatás  során  a
számítógéppel  (RF/IF)  az  éppen  letapogatott  rádiós
eszköz közelébe kell mozogni.

Promatt – System Sensor AgileIQ – M200RF rádiós tűzjelző rendszer 39. oldal
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2. A  címek  letapogatása  után  a  program  kijelzi,  mely
címeken, milyen állapotú eszközöket talált.

3. Az  utolsó  lépésben  a  Konfigurált  eszközök
kiprogramozása  gombra  kattintva  elindítható  a
kiprogramozási  folyamat,  melynek  során  valószínűleg
ismét sétálgatni kell a helyszínen, hogy a számítógéppel
(RF/IF) a kiprogramozandó eszköz közelében legyen.

Az összes eszköz sikeres kiprogramozása esetén minden
eszközszimbólumnak zöldnek kell lennie.
Megjegyzés:  A Kiprogramozás
során az alábbi  színekkel  jelzi
a program az egyes eszközök
aktuális állapotát.

7.5. PROJEKT VISSZAOLVASÁSA A GW-BŐL
         VARÁZSLÓ

A  DIREKT  ESZKÖZPARANCS  fül  menüjéből  elérhető
varázsló lépéseivel  a GW-be letöltött  projekt  (konfiguráció)
adatai  olvashatók  vissza  az  RF/IF-en  keresztül  a
számítógépbe (csak az AgileIQ-Pro verziójával).

1. Akkor lehet rá szükség, ha elveszett  az eredeti  tervezés
során készült és archivált fájl, vagy ha kíváncsi, nem lett-e
módosítva az Ön által ismert konfiguráció. 
Vegye ki a GW-t az aljzatából, és címét állítsa 00-ra.

2. Tegye vissza a GW-t az aljzatába, és várjon míg LED-je
hosszan zölden felvillan. 

3. A gombra kattintva néhány perc alatt letöltődik a
GW-ben tárolt konfiguráció az RF/IF-en keresztül
a  számítógépbe.  A  művelet  elindítása  előtt
menjen a számítógéppel a GW közelébe.

4. A  letöltés  végén  a
program kijelzi, hova
mentette  a
beolvasott  projekt
adatokat 
(ez  általában  a
Dokumentumok/ AgileIQ verzió almappa).

7.6. ESEMÉNYTÁR VISSZAOLVASÁSA A GW-BŐL
         VARÁZSLÓ

A  DIREKT  ESZKÖZPARANCS  fül  menüjéből  elérhető
varázsló lépéseivel a GW-ben letárolt események olvashatók
vissza az RF/IF-en keresztül a számítógépbe. 

1. A  varázsló  lépései  során
nem  csak  az  adott
konfigurációhoz  tartozó
eseménytár  olvasódik  be,
hanem  a  GW-ben  letárolt
teljes lista  (mely akár több
korábbi  konfigurációhoz  is
tartozhat).
A  vegye  figyelembe  a
jelenlegi  konfigurációt
dobozt  kipipálva  a
beolvasás  az  aktuális
konfiguráció
paramétereivel történik.
Megjegyzés:  A
Diagnosztika során a GW-
ből  beolvasott  eseménytár
csak  az  adott
konfigurációhoz  tartozó
eseményeket tartalmazza (l. 4.4.2. fejezet 4. pont).

2. Vegye ki a GW-t az aljzatából, és címét állítsa 00-ra.

3. Tegye vissza a GW-t az aljzatába,  és várjon míg LED-je
hosszan zölden felvillan. 

4. A gombra  kattintva néhány perc alatt  letöltődik  a
GW-ben  tárolt  teljes  eseménytár  az  RF/IF-en
keresztül  a  számítógépbe.  A  művelet  elindítása
előtt menjen a számítógéppel a GW közelébe.

5. A  letöltés  végén  a  program  kijelzi,  hova  mentette  a
beolvasott
eseménytárat
(ez  általában  a
Dokumentumok/
AgileIQ  verzió
almappa).
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FÜGGELÉKEK

8. FÜGGELÉKEK

8.1. AZ AGILEIQ PROGRAMBAN HASZNÁLT IKONOK ÉS JELENTÉSÜK

Promatt – System Sensor AgileIQ – M200RF rádiós tűzjelző rendszer 41. oldal

Konfigurált eszköz

Konfigurálás alatti eszköz

Rendben        Hibás           IsmeretlenRendben         Hibás            Ismeretlen
                         típus

Eszközök riasztási (alarm) állapotai

Normál       Tűzjelzés        Előjelzés     Alarm-teszt    Ismeretlen

Eszközök hiba állapotai

Nincs hiba   Figyelmeztetés   Hiba           Ismeretlen

Elem állapota

   OK         Lemerült elem    Ismeretlen

Tamper állapot (aljzatos eszközöknél)

    OK            Tamper          Ismeretlen

Az asztal AgileIQ ikonja
(Desktop icon)

Szerkesztés
(Edit)

Törlés
(Clear)

Összes törlése
(Delete All)

Kiválasztott tétel(ek) törlése
(Delete Selection)

Következő
(Next)

Indítás
(Start)

Leállítás
(Stop)

Utolsó lépés visszavonása
(Undo last action)

Átugrás
(Skip)

Konfigurációs jelentés megnyitása
(Open Configuration Report)

GW-konfigurálás indítása
(Start Gateway pre-commissioning)

GW-konfiguráló varázsló
(Start Gateway pre-commissioning Wizard)

A helyszíni Kapcsolat felmérés varázslója
(Open Survey Wizard)

Általános gombok

Új . . .  (projekt, terület, konfiguráció stb.)
(New . . . )

Megnyitásj . . . 
(Open . . . )
Megnyitás . . . 
(Open . . . )

Súgó
(Help )

Információ
(Information )

Útmutató kezdőknek
(Quick Start Guide )

RF/IF-kezelő
(Dongle /USB-interface/ manager )

Mentés másként . . .
(Save as . . . )

Mentés
(Save )

GW (átjáró)
(Gateway)

A tervezés gombjai

Füstérzékelő
(Photo-Ooptical Sensor)

Kombinált (füst-hő-IR) érzékelő
(Photo-Thermal-IR Sensoy)

Fix 58 oC-os hőérzékelő
(Thermal Sensor – Fixed Temperature)

Hősebesség és fix 58 oC-os hőérzékelő
(Thermal Sensor – Rate-of Rise)

Ismétlő egység
(Repeater)

Kézi jelzésadó
(Fire Call Point)

DKM kézi jelzésadó (német)
(DKM Call Point)

Mozgatás
(DKM Call Point)
Mozgatás (Kiválasztás)
(Move)

Elem törlése
(Delete)

ESZKÖZ ÁLLAPOT IKONOK                                     
A Konfiguráció kezelés fülön található eszköz és állapot  ikonok:  
                                         

AZ AgileIQ FŐ KEZELŐ GOMBJAI ÉS JELENTÉSÜK
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FÜGGELÉKEK

A tervező nézet további gombjai Egyéb ikonok

42. oldal AgileIQ – M200RF rádiós tűzjelző rendszer Promatt – System Sensor

Fal hozzáadása
(Add Wall)

Elem törlése
(Delete)

Méterező ikon
(Add Scale Reference)

Csomópont kiemelése
(Links Focus)

Szint hozzáadása
(Add Floor)

Elsődleges kapcsolat hozzáadása
(Add Primary Link)

Másodlagos kapcsolat hozzáadása
(Add Secondary Link)

Kijelölés / Elem mozgatása
(Move)

Másodkijelző
(Remote Indicator)

I/O modul nem-felügyelt
(IO Module Nonsupervised Output)

I/O modul felüfgyelt
(IO Module Supervised Output)

Hangjező
(Sounder)

Ismeretlen (érték)
(Unknownl)

Nem elfogadható hibaarány
(Error Rate Unacceptable)

Még épp jó hibaarány
(Error Rate Marginal)

Alacsony  hibaarány
(Error Rate Low)

Nem elfogadható minőség(ű) kapcsolat stb.
(Quality Unsuitable)

Még épp jó (kritikus) minőség(ű) kapcsolat stb.
(Quality Marginal)

Megfelelő minőség(ű) kapcsolat stb.
(Quality Acceptable)

Zárolt konfiguráció
(Configuration Locked)

GW-hez rendelt konfiguráció
(Configuration Associated with Gateway)
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FÜGGELÉKEK

8.2. RÁDIÓS ESZKÖZÖK ÁLLAPOTJELZÉSEI

8.2.1. 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:

Promatt – System Sensor AgileIQ – M200RF rádiós tűzjelző rendszer 43. oldal

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

Kiprogramozott
(Un-commissioned)

Piros/Kék villogás
14 s-onként

A hálózatra vonatkozó paraméterek még nincsenek a GW-re töltve, a GW
táp alatt van 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  és  üzembe  helyezett  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/sárga villogKék/sárga villog

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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8.2.2. 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:

44. oldal AgileIQ – M200RF rádiós tűzjelző rendszer Promatt – System Sensor

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

Bekapcsolási Zöld 3 s hosszú Az eszköz még nincs üzembe helyezve (kiprogramozott, gyári állapotú)

 inicializálás Zöld villogás 3x; Az eszköz már üzembe helyezett

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 tűzjelző
központ parancsa vezérli, lehet: Piros, Piros villogó, vagy sötét

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 a Tartalék-csomópont révén.

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.
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8.3. AZ AgileIQ PROGRAM HIBAÜZENETEI

Az AgileQ program által küldött hibaüzeneteket az angol szövegek szerinti ABC sorrendben közöljük:

Eredeti üzenet Magyar üzenet Jelentése

...Missing link information: Hiányzó kapcsolat infó: A GW-től beolvasott adatok érvénytelenek vagy a konfiguráció nem felel meg 
a telepített rendszernek. Hibás a konfigurációs fájl vagy az RF/IF túl távol 
vagy közel van a GW-hez. Ellenőrizze, majd próbálja újra!

...Missing slot information: Hiányzó időrés-információ: A GW-től beolvasott adatok érvénytelenek vagy a konfiguráció nem felel meg 
a telepített rendszernek. Hibás a konfigurációs fájl vagy az RF/IF túl távol 
vagy közel van a GW-hez. Ellenőrizze, majd próbálja újra!

A device is outside all floors: 
device

Az eszköz szinteken kívül 
esik: eszköz #xy

Egy vagy több eszköz a szint(ek) határain kívül lett elhelyezve a 
helyszínrajzon.

A wall is outside all floors: 
wall

A fal szinteken kívül esik: fal 
#xy

Egy vagy több fal a szint(ek) határain kívül lett elhelyezve a helyszínrajzon.

All channels are disabled! Az összes csatorna tiltva! Válasszon ki legalább egy csatornát az RF energia felméréshez.

CADImage.dll not loaded! CADImage.dll nincs töltve! Az AgileIQ telepítése hiányos. Próbálja újra telepíteni a programot.

Calculation stopped by user! Felhasználó leállította 
számítás!

A háló-kialakító algoritmus működését a felhasználó leállította.

Cannot have two links 
between the same two nodes!

Két csomópont között nem 
lehet két kapcsolat!

Két csomópont között max. egy kapcsolat lehet.

Channel and backup channel 
should be different.

A Fő- és a Tartalék csatorna 
nem lehet azonos.

Mégis ezt választja?

Válasszon különböző Fő- és Tartalék csatornát, hogy a rendszer 
megbízhatóbb legyen!

COM Error Hibás művelet: COM ÍRÁSI 
HIBA

USB kommunikációs hiba. Próbálja újraindítani az RF/IF-et.

Data not written correctly. Hibásan felírt adatok. Hiba történt az adatok eszközbe írása közben. Ellenőrizze, hogy az RF/IF ne 
legyen túl távol vagy túl közel a programozandó eszközhöz, majd próbálja 
újra.

Database error! Adatbázis hiba! A konfigurációs fájl nem hozzáférhető vagy sérült. Esetleg védett a fájl? 
Próbálja a fájlt az asztalra menteni vagy másolni, majd onnan újra megnyitni.

Devices are not descendants 
of the gateway:

Érvénytelen konfigurációs 
réteg: Eszközök melyek nem 
a GW utódai: #xy

A háló tervezési szabályai ilyen konfigurációt nem engednek meg. Minden 
eszköznek kell, hogy kapcsolata legyen a GW-jel.

Devices have different OEM 
code or are not the same 
type.

Az eszközök különböző OEM 
kódúak, vagy típusuk eltérő.

Az eszköz klónozása csak azonos gyártói (OEM) kód és típus esetén 
lehetséges.

Diagnostic stopped by user Felhasználó leállította 
Diagnosztika!

A diagnosztika leállításra került.

Do you want to choose them 
anyway?

Mégis ezt választja? Igen/Nem.

Dongle disconnected... RF/IF lehúzva... Az RF/IF ki lett húzva az USB portból.

Dongle is not connected RF/IF hiányzik. Az RF/IF nincs bedugva az USB portba, vagy csatlakozik, de újra kell indítani 
a z RF/IF kezelő ablakban.

Dongle is not found! Please 
attach the dongle to any USB 
port and click OK.

RF/IF nem található! 
Csatlakoztassa valamelyik 
porta, majd klikk az OK-ra.

Kövesse a hibaüzenet utasításait. Az AgileIQ programmal csak 
csatlakoztatott RF/IF esetén lehet rádiós műveleteket végrehajtani.

Duplicated device address: 
#xy

Duplikált eszközcím. Több hasonló típusú eszköz (modul vagy érzékelő) azonos címen van a 
rádiós rendszeren belül. 

Error compressing project file 
into gateway EEPROM!

Hiba a projektfájl GW-
EEPROM-jába tömörítésekor!

A projekt fájl másolatának GW-be mentése sikertelen volt. Próbálja újra.

Error decoding information. 
Retry operation or proceed 
manual un-commissioning.

Hiba a dekódolásánál. 
Próbálja újra, vagy folytassa 
kézi kiprogramozással.

Az RF/IF nem tudta kiprogramozni a GW-t vagy a tartalék csomópontot 
Próbálja újra közelebbről, de min. 1 m-ről.

Error during operation! Please
see log for details.

Hiba a művelet során! 
Részletek az 
eseménylistában.

A művelet (valamiért) nem hajtható végre; részleteket lásd az 
eseménylistában. Próbálja újra.

Error reading dongle data! Hiba az RF/IF olvasásakor. Firmware frissítés közben az adatolvasás nem lehetséges az RF/IF-ből. 
Próbálja újra.

Error retrieving log from 
gateway.

Hiba az eseménytár GW-ből 
beolvasásakor.

Hiba a GW-beli eseménytár kiolvasásakor. Próbálja újra a GW-hez 
közelebbről, de min. 1 m-ről.

Error retrieving project from 
gateway.

Hiba a projekt GW-böl történö
visszaolvasása közben.

Hiba a GW-beli konfiguráció kiolvasásakor. Próbálja újra a GW-hez 
közelebbről, de min. 1 m-ről.

Promatt – System Sensor AgileIQ – M200RF rádiós tűzjelző rendszer 45. oldal
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Eredeti üzenet Magyar üzenet Jelentése

Error saving log file! Hiba az eseménytár 
mentésekor.

Hiba a GW-beli eseménytár mentésekor. Próbálja újra a GW-hez közelebbről,
de min. 1 m-ről.

Error saving log file. Hiba az eseménytár 
mentésekor.

A mentés nem hajtható végre, vagy megtelt a lemez.

Error setting gateway time! Hiba a GW idejének 
beállításakor!

Hiba a GW dátum/idő beállításakor üzembe helyezés közben. Próbálja újra a 
GW-hez közelebbről, de min. 1 m-ről.

Error writing dongle data! Hiba az RF/IF írásakor. Firmware frissítés közben az adatírás nem lehetséges az RF/IF-be. Próbálja 
újra.

ERROR! Slot not present in 
configuration:

HIBA! A konfigurációban 
nincs ilyen időrés:

A GW-től beolvasott adatok érvénytelenek vagy a konfiguráció nem felel meg 
a telepített rendszernek. Ellenőrizze a konfigurációt, majd próbálja újra!

ERROR! The projekt 
configuration doesn't match 
with the gateway 
configuration!

HIBA! A projekt konfigurációja
nem egyezik a GW-ben levö 
konfigurációval!

A konfiguráció nem egyezik meg az eredetileg telepített rendszerével.

Failed to erase reset vector Reset vektor törlése 
sikertelen

RF/IF frissítés hiba. Próbálja újra.

Failed to read data from RAM 
BSL

Adatolvasási hiba RAM BSL-
böl

RF/IF frissítés hiba. Próbálja újra.

Failed to unlock info memory! Info-mem. engedélyezés 
sikertelen!

RF/IF frissítés hiba. Próbálja újra.

File BLANK._DIS not found! Fájl BLANK._DIS nem 
található!

Az AgileIQ telepítése hiányos. Próbálja újra telepíteni a programot.

File not found! Fájl nem található! Az RF/IF frissítésekor az új firmware fájl nem elérhető. Próbálja újra telepíteni
a programot egy, az asztalon lévő telepítési célkönyvtárat választva.

Floors cannot have common 
areas in the map!

Szinteknek nem lehet közös 
területe!

A 2D terven a szintek nem fedhetik egymást!

Floors cannot have common 
areas!

Szintek között nem lehet 
átfedés!

A 2D terven a szintek nem fedhetik egymást!

Gateway cannot be a child in 
a link!

GW nem lehet egy 
kapcsolatban gyermek!

A hálóbeli rangsor szabályai nem engednek ilyen kapcsolatot.

Gateway cannot be a parent 
of a secondary link!

A GW nem lehet egy 
másodlagos kapcsolat 
szülője!

Minden GW kapcsolatnak elsődlegesnek kell lennie.

Gateway cannot be deleted! A GW nem törölhető! Minden konfigurációban kell legyen GW.

Gateway has problems 
configuring a device

A GW-nek gondjai akadtak az
eszköz konfigurálásakor

A GW konfigurálási folyamata nem fejezhető be. Lehetséges okok: egy 
eszköz ki van kapcsolva, vagy rossz címen van, vagy helytelen típusú; 
gyenge a jel (távoli a kapcsolat, vagy csillapítási problémák vannak). 
Ellenőrizze, majd próbálja újra!

Help file not available! Nincs Súgó fájl! Az AgileIQ telepítése hiányos. Próbálja újra telepíteni a programot.

Help is not available! Ehhez a részhez nincs súgó! Az AgileIQ telepítése hiányos. Próbálja újra telepíteni a programot.

INI file error: file not found or 
bad parameters

INI fájl hiba: nem található, 
vagy rosszul paraméterezett

Az AgileIQ telepítése hiányos. Próbálja újra telepíteni a programot.

INI file not found! Az INI fájl nem található! Az AgileIQ telepítése hiányos. Próbálja újra telepíteni a programot.

Invalid area name! Érvénytelen Terület név! Adjon meg érvényes terület nevet alfanumerikus karakterekkel.

Invalid attenuation! Érvénytelen csillapítás érték! Adjon meg érvényes csillapítás értéket 0 és 99 dB között.

Invalid configuration layout: Érvénytelen konfigurációs 
réteg:

A háló érvénytelen és a konfiguráció nem zárolható. A kézi tervezés során a 
hálóbeli rangsor szabályai nem lettek betartva.

Invalid data checksum. Hibás ellenőrző összeg. Hiba a GW-beli eseménytár kiolvasásakor. Próbálja újra a GW-hez 
közelebbről, de min. 1 m-ről.

Invalid data. Érvénytelen adatok. Az eszközből beolvasott adatok, vélhetően kommunikációs probléma miatt 
érvénytelenek. Próbálja újra a GW-hez közelebbről, de min. 1 m-ről.

Invalid floor number! Érvénytelen szint szám! A szint száma 0 és 9 között lehet, és 0-ról (földszint) kell kezdődnie.

Invalid height! Érvénytelen magasság! A magasság 0,1 és 99 m között lehet.

Invalid image Érvénytelen kép. A képnek (helyszínrajznak) jpg formátumúnak kell lennie.

Invalid image dimensions! Érvénytelen képméretek. Egy jpg kép max. 4096×4096 képpont méretű lehet.

Invalid link: the selected child 
already has a parent that is 
descendant of the selected 
parent.

Érvénytelen kapcsolat: a 
kiválasztott „gyermeknek” a 
szülője egyben az „utódja” is 
a kiválasztott" szülőnek.

A hálóbeli rangsor szabályai nem engednek ilyen kapcsolatot.

Invalid location name! Érvénytelen pozíció név! Adjon meg érvényes hely megnevezést alfanumerikus karakterekkel.
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Invalid mesh! Érvénytelen (rádiós) háló! A háló tervezési szabályai ilyen konfigurációt nem engednek meg.

Invalid mesh: backup node is 
not present!

Érvénytelen háló: nincs 
„Tartalék-csomópont”!

A háló tervezési szabályai „Tartalék-csomópont” nélküli konfigurációt nem 
engednek meg.

Invalid name! Érvénytelen név! Adjon meg érvényes nevet a konfigurációnak alfanumerikus karakterekkel.

Invalid Sync word and 
channel!

Érvénytelen SYNC-szó és 
csatorna szám!

A szinkron-szónak és csatorna számnak egyezniük kell az eszközbe 
programozott értékekkel.

Invalid Sync word! Érvénytelen SYNC-szó! Adjon meg érvényes szinkron-szót.

Invalid value! Érvénytelen érték! Érvényes tartományban levő értéket adjon meg.

It is possible that some parts 
of the report are not 
completed.

Lehet, hogy a jelentés egyes 
részei hiányosak.

A jelentés fragmentálódott. Próbálja meg a képek számát csökkenteni.

Link already exist! A kapcsolat már létezik. A háló rangsor szabályai ezt a fajta kapcsolatot nem engedélyezik. A „szülő” 
csomópontoknál csak egy elsődleges és egy másodlagos kapcsolat 
megengedett.

Log information not available! Nincs (még) eseménytár 
információ.

A GW-ben még nincs eseménytár információ, mivel a rádiós rendszer még 
nem működik elég ideje.

Maximum number of images 
reached!

Max. számú kép van már! Max. 64 db kép lehet.

Missing floor information: floor Hiányos szint információ: 
szint #xy

Adja meg a szint minden paraméterét!

Missing nodes! Hiányzó csomópontok! Ehhez a művelethez legalább egy csomópontra és a GW-re van szükség.

Missing primary parent! Hiányzó elsődleges „szülő”! A háló rangsor szabályai szerint minden csomópontnak 2 „szülő” 
csomópontja kell legyen, kivéve a „Tartalék-csomópontot”.

The link between devices
- must be a secondary link
- must be a primary link.

.Az eszközök között
- másodlagos kapcsolatnak
- elsődleges kapcsolatnak
 kell lennie.

A háló rangsor szabályai nem engedélyezik ezt a kapcsolatot.

Network information not 
available!

Nincs hálózati információ. Próbálja újra (a GW-hez) közelebbről, de min. 1 m-ről.

No attenuation or quality data 
available!

Nincsenek a csillapításra 
vagy a kapcsolatok 
minőségére vonatkozó 
adatok!

Ha a helyszíni felmérés (RF energia felmérés és/vagy Kapcsolatok 
minőségének ellenőrzése) nem zárult le, akkor az eredményei nem 
tárolódnak el. Ismételje meg az ellenőrzést.

No project is stored in the GW
EPROM. 

A GW-ben nem lett letárolva 
projekt információ.

Akkor jelenik meg, ha be akarja olvasni a GW-ből a konfiguráció adatait, 
pedig az le sem lett oda töltve.

Nodes without primary and 
secondary parent:

Csomópontok elsődleges és 
másodlagos „szülők” nélkül.

A háló rangsor szabályai szerint minden csomópontnak 2 „szülő” 
csomópontja kell legyen, kivéve a „Tartalék-csomópontot”.

Not possible to copy (file, 
etc.)

Nem másolható (fájl stb.) Az AgileIQ csak Rendszergazda szintű jogosultsággal telepíthető. Próbálja 
meg újra telepíteni a programot.

Not possible to create a 
mesh. Some devices are not 
reachable.

A háló nem hozható létre. 
Néhány eszköz elérhetetlen.

Egy vagy több eszköz kapcsolata túl hosszú, vagy túl nagy a csillapítása, így 
nem lehet megbízhatóan működő hálót kialakítani. Próbálja meg rövidíteni a 
távolságokat, vagy használjon ismétlő egységeket, vagy csökkentse a 
kapcsolat csillapítását.

Not possible to create a 
primary path. A device is not 
reachable.

Elsődleges útvonal nem 
hozható létre. Az eszköz 
elérhetetlen.

Egy vagy több elsődleges kapcsolata túl hosszú, vagy túl nagy a csillapítása, 
így nem lehet megbízhatóan működő hálót kialakítani. Próbálja meg rövidíteni
a távolságokat, vagy használjon ismétlő egységeket, vagy csökkentse a 
kapcsolat csillapítását.

Not possible to create a 
secondary path. Secondary 
parent not found for one or 
more devices.

Másodlagos útvonal nem 
hozható létre. Nem található 
másodlagos „szülő” egy vagy 
több eszközhöz.

Egy vagy több másodlagos kapcsolata túl hosszú, vagy túl nagy a 
csillapítása, így nem lehet megbízhatóan működő hálót kialakítani. Próbálja 
meg rövidíteni a távolságokat, vagy használjon ismétlő egységeket, vagy 
csökkentse a kapcsolat csillapítását.

Not possible to find (file, etc.) Nem található (fájl stb.) Az AgileIQ telepítése hiányos. Próbálja újra telepíteni a programot.

Not possible to have a parent 
as the descendant of a child!

Egy „szülő” nem lehet egy 
„gyermekének” „utóda”.

A háló rangsor szabályai nem engedélyeznek ilyen kapcsolatot.

Not possible to have another 
child for the node!

A csomópontnak már nem 
lehet több „gyermeke” (4-en 
felül).

Egy „szülő” csomópontnak max. 4 kapcsolata lehet a „gyerekei” felé.

Not possible to make device 
un-commissioned!

Az eszközt nem lehet 
kiprogramozni.

Az RF/IF nem képes kommunikálni az eszközzel. Lehetséges okok: az 
eszköz ki van kapcsolva; az eszköz más csatornán és más szinkron szóval 
lett programozva, mint amin most kommunikálni akarunk vele; az RF/IF túl 
messze van tőle. Ellenőrizze, és próbálja újra!

Not possible to restart the 
device:

Az eszközt nem lehet 
újraindítani:

Az RF/IF-fel nem lehet az eszközt újraindítani. Próbálja meg közelebbről, de 
min. 1 m-ről.
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Not possible to retrieve device
state!

Az eszköz állapotát nem lehet
beolvasni.

Az RF/IF nem képes az eszközzel kommunikálni a Kiprogramozó eszköz 
használatakor. Lehetséges okok: az eszköz ki van kapcsolva; az eszköz más 
csatornán és más szinkron szóval lett programozva, mint amin most 
kommunikálni akarunk vele; az RF/IF túl messze van tőle. Ellenőrizze, és 
próbálja újra!

Not possible to save sync 
word to the project file.

A Sync-szó nem menthető a 
projekt fájlba.

Nem lehet a PC-n a projekt fájlját felülírni. Esetleg védett a fájl? Próbálja a 
fájlt az asztalra menteni vagy másolni, majd onnan újra megnyitni.

OEM check failed! OEM ellenőrzés hibás. (RF/IF
és GW inkompatibilitás).

Az RF/IF típusa nem kompatibilis a GW-jel. Keresse meg forgalmazóját.

Operation failed or terminated
by the user!

A művelet megszakadt, vagy 
a felhasználó leállította.

A művelet megszakadt, vagy leállt.

Operation failed! Please see 
log on the left for details.

Hibás művelet! Részletek a 
bal oldali eseménylistában.

A művelet (valamiért) nem hajtható végre; részleteket lásd a bal oldali 
eseménylistában.

Operation failed: Hibás művelet: Az utolsó művelet megszakadt; magyarázat a ":" után.

Operation failed: not possible 
to calculate a mesh.

Hibás művelet: a hálót nem 
lehet kialakítani.

Nem várt hiba a háló kialakítása során. Próbálja megismételni az utolsó 
műveletet.

Operation interrupted by the 
user. Please see log on the 
left for details.

A felhasználó leállította a 
műveletet. Részletek a bal 
oldali eseménylistában.

A művelet leállt. A részleteket lásd a bal oldali eseménylistában.

Password failed after sending 
RAM BSL!

Jelszó hiba a RAM BSL 
kiküldése után.

RF/IF firmware frissítési probléma. Próbálja újra a műveletet.

Please check the device! Ellenőrizze az eszközt! Ellenőrizze, hogy az eszköz be van-e kapcsolva, és helyes cím van-e 
beállítva rajta.

Please set the metric 
reference!

Adja meg a referencia-
méretet!

Méretezni kell (méterben) a kijelölt távolságot.

Pre-commissioning failed. 
Please see log on the left for 
details.

Sikertelen konfigurálás. 
Részletek a bal oldali 
eseménylistában.

A GW-konfigurálása nem fejeződött be. Részletek a bal oldali 
eseménylistában.

Process stopped by the user. A felhasználó leállította a 
folyamatot.

A művelet leállt.

Project has a version higher 
than the AgileIQ version.

A projekt magasabb verziójú, 
mint az AgileIQ program.

Egy korábbi verziójú programmal kíván egy újabb verziójú projektfájlt 
megnyitni.

Remove batteries from 
devices to stop surveying.

A felmérés leállításához 
vegye ki az elemeket az 
eszközből. 

Az RF/IF nem képes a felmérést leállítani. Próbálja újra úgy, hogy az RF/IF 
közelebb legyen az 1. című eszközhöz (de min. 1 m-re), vagy ki kell vennie az
elemeket az eszközből a felmérés leállításához.

Start the program with 
administrator rights.

Indítsa el a programot 
Rendszergazda 
jogosultsággal.

Az AgileIQ telepítése előtt állítsa be a PC jogosultságát Rendszergazda 
szintűre.

Switch the two links. Cserélje meg a két 
kapcsolatot.

A Varázsló segít a háló rangsor szabályainak betartásában.

Sync word and channel must 
be different from the default 
ones.

A Sync-szó és a csatorna 
szám nem lehet a gyári 
alapérték.

Ne használja a 0. csatornát és/vagy a 11-22-33 szinkron-szót. Használja a 
konfigurációban alkalmazott paramétereket.

Sync word not assigned to 
configuration!

A Sync-szó még nem lett a 
konfigurációhoz rendelve!

A GW feltöltési folyamata során még nem lett a szinkron-szó a GW-hez 
rendelve.

The configuration is already 
locked.

A konfiguráció már zárolt. Egy korábban lezárt konfiguráció nem zárolható újra.

The gateway serial number 
does not match with the 
configuration sync word!

A GW sorozatszáma nem 
passzol a konfiguráció 
szinkron-szavához.

Az adott konfigurációs fájl korábban már egy másik GW-hez lett rendelve.

The maximum number of 
floors:

A szintek max. száma: Szintek száma max. 10 (0-9; földszint = 0. szint)

Maximum number of nodes is 
32:

A csomópontok max. száma 
32.

32-nél több eszközt próbált a területhez (GW-hez) rendelni.

The maximum number of 
walls is

A falak maximális száma Falak száma: 1 – 256

The network is in Idle state. 
Proceed with manual un-
commisisioning.

A hálózat „tétlen” állapotban 
van. Folytassa a kézi 
kiprogramozással.

Az RF/IF nem képes kommunikálni a GW-jel, vagy a „Tartalék-csomóponttal”.
A hálózat még csak GW-konfigurált állapotban van. Használja a kézi 
kiprogramozást a folytatáshoz.

The network is in pre-
commissioning state. Proceed
with manual un-
commissioning.

A hálózat GW-konfigurált 
állapotban van. Folytassa 
kézi kiprogramozással.

Az RF/IFs nem képes kommunikálni a GW-jel, vagy a „Tartalék-
csomóponttal”. A hálózat még csak GW-konfigurált állapotban van. Használja
a kézi kiprogramozást a folytatáshoz.
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The network is in scanning 
state. Proceed with manual 
un-commissioning.

A hálózat letapogatási 
állapotban van. Folytassa a 
kézi kiprogramozással.

Az RF/IF nem képes kommunikálni a GW-jel, vagy a „Tartalék-csomóponttal.”
A hálózat még csak GW-konfigurált állapotban van. Használja a kézi 
kiprogramozást a folytatáshoz

The network is not running. 
Retry operation or proceed 
with manula un-
commissioning.

A hálózat nem működik. 
Próbálja újra vagy folytassa 
kézi kiprogramozással.

Az RF/IFs nem képes kommunikálni a GW-jel. Próbálkozzon újra a GW-hez 
közelebb elhelyezett RF/IF-fel (de min. 1 m-ről) vagy használja a kézi 
kiprogramozást a folytatáshoz.

The report requires more 
memory than is available.

A jelentés a rendelkezésre 
álló memóriánál többet 
igényel.

Próbálja meg csökkenti a jelentéshez csatolt képek számát és/vagy méretét.

The screenshot is too big for 
the report. Please reduce the 
zoom, and retry.

A képernyőkép túl nagy a 
jelentéshez. Csökkentse a 
méretet, és próbálja újra.

Csökkentse a jelentésben szereplő képernyőképek méretét.

The selected backup channel 
is already used in another 
area.

A választott Tartalék-csatorna
már egy másik Területen 
használatban van.

Egy projekten (helyszínen) belül két azonos csatornán kommunikáló GW nem
lehet, mert előbb-utóbb problémák lesznek a kommunikációval. Válasszon 
egy szabad, „nem zavart” csatornát.

The selected channel is 
already used in another area.

A választott csatorna már 
használatban van egy másik 
Területen.

Egy projekten (helyszínen) belül két azonos csatornán kommunikáló GW nem
lehet, mert előbb-utóbb problémák lesznek a kommunikációval. Válasszon 
egy szabad, „nem zavart” csatornát.

The sync word is not 
assigned yet.

A Sync-szó még nincs a GW-
hez rendelve.

A GW-be még nem sikerült, vagy nem történt meg az adatok letöltése, így a 
konfigurációs fájlhoz még nem lett a szinkron-szó hozzárendelve. Töltse le a 
konfigurációs fájlt a GW-be.

There are no links to export. Nincsenek exportálható 
kapcsolatok.

Vagy nem lett még kialakítva a rádiós háló, vagy nincsenek kritikus 
kapcsolatok a kialakított hálóban.

The version is not supported. 
Please upgrade the firmware 
of the dongle.

Ez egy nem támogatott 
verzió. Frissítse a firmware-t 
az RF/IF-en.

Az RF/IF verziója régi. Indítsa el az RF/IF-kezelőt (bal alsó ikon), és frissítse 
az RF/IF-et.

This version of software is 
expired.

Ez a szoftver-verzió már 
lejárt.

A program időkorlátos (-PRO verzió). Szerezzen be egy újabb verziót.

Timeout COM. COM időtúllépés. Az RF/IF nem működik. Próbálja meg újraindítani az RF/IF-kezelővel (bal alsó
ikon).

Unable to start 
commissioning sensing.

Nem indítható az üzembe 
helyezési érzékelés.

Az üzembe helyezés nem indul el (az eszközökbe letöltött adatok 
visszaolvasási ellenőrzése). Próbálja újra a GW-hez közelebbről, de min. 1 
m-ről.

Un-commissioning of backup 
node failed: 

A Tartalék-csomópont 
kiprogramozása nem sikerült:

Az RF/IFs képtelen volt kiprogramozni a Tartalék-csomópontot. Próbálja újra 
a „Tartalék-csomóponthoz” közelebbről, de min. 1 m-ről, vagy használja a 
kézi kiprogramozást.

Un-commissioning of gateway
failed: 

A GW kiprogramozása nem 
sikerült:

Az RF/IF képtelen volt kiprogramozni a GW-t. Próbálja újra a GW-hez 
közelebbről, de min. 1 m-ről, vagy használja a kézi kiprogramozást.

Unknown error Ismeretlen hiba Nem várt hiba. Próbálja megismételni az utolsó műveletet.

Unknown error: operation 
failed!

Ismeretlen hiba: hibás 
művelet!

Nem várt hiba. Próbálja megismételni az utolsó műveletet.

Unsuccessful in starting the 
BSL.

A BSL indítása sikertelen. RF/IF frissítési probléma – próbálja megismételni.

WARNING! Error decoding 
information. Retry diagnostic.

FIGYELEM! Dekódolási hiba. 
Ismételje meg a 
diagnosztikát.

A GW-től kapott adatok érvénytelenek. A GW és az RF/IF esetleg túl messze,
vagy akár túl közel vannak egymáshoz. Ellenőrizze, és próbálkozzon újra.

Warning! Gateway is looking 
for wrong address.

Figyelem! A GW egy hibás 
címet keres.

A GW egy érvénytelen címmel próbál kommunikálni. Próbálja meg újra 
konfigurálni a rendszert, ha nem segít, akkor valószínűleg a GW hibás.

Warning! Gateway is looking 
for wrong slot.

Figyelem! A GW egy rossz 
időrést keres.

A GW egy érvénytelen címmel (időréssel) próbál kommunikálni. Próbálja meg
újra konfigurálni a rendszert, ha nem segít, akkor valószínűleg a GW hibás.

Warning! Missing information,
retry diagnostic!

Figyelem! Hiányzó adatok. 
Kezdje újra a diagnosztikát.

A GW-ről beolvasott adatok érvénytelenek, vagy a beolvasott konfiguráció 
eltér az üzembe helyezéskori adatoktól. Ellenőrizze, hogy a megfelelő 
konfigurációs fájlt használja-e, vagy az RF/IF túl messze, vagy túl közel van 
GW-hez. Ellenőrizze, és próbálja meg újra.

WARNING! Memory 
verification error!

FIGYELEM! Memória 
ellenőrzési hiba.

Az üzenet eliminálható.

WARNING! Missing OEM 
dongle code.

FIGYELEM! Hiányzó OEM 
kód az RF/IF-nél.

Az RF/IF már elavult. Cserélje ki.

WARNING! Power OFF and 
ON the devices to exit survey!

FIGYELEM! A felmérés 
leállításához kapcsolja ki, 
majd újra be az eszközt.

Az RF/IF képtelen leállítani a felmérési ellenőrzést. Próbálja újra az 1. című 
eszközhöz közelebbről (de min. 1 m-ről), vagy vegye ki az elemeket az 
eszközökből.
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Eredeti üzenet Magyar üzenet Jelentése

WARNING! Pre-
commissioning sensing 
incomplete.

FIGYELEM! A GW 
konfigurálás érzékelése 
hiányos.

Az RF/IF nem észlelte a GW által a hálózat felé továbbküldött összes 
konfigurálási üzenetet. Próbálja újra a GW-hez közelebbről, de min. 1 m-ről.

WARNING! THIS LINK IS 
NOT PRESENT IN THE 
CURRENT DESIGN.

FIGYELEM! EZ A 
KAPCSOLAT NEM 
SZEREPEL A JELENLEGI 
TERVBEN.

Esetleg a diagnosztika alatt fordulhat elő. A helyszínen levő valós 
konfiguráció eltér az Ön által használt konfigurációtól. Ellenőrizze, hogy a 
megfelelő konfigurációs fájlt használja-e.

Without walls the links 
attenuation simulation will not 
be realistic.

Falak nélkül a kapcsolatok 
csillapítás-számítása nem 
lesz életszerű.

Érdemes mindig valami hihető, realisztikus csillapításokat (azaz falakat) 
bejelölni a terven, kivéve, ha nyílt terepen lesz a rádiós rendszer (ami persze 
baromi ritka).

Wrong data received. Vett-adat hibás. A rádiós eszközről beolvasott adatok érvénytelenek. Próbálja újra.

Wrong dongle OEM code. Hibás az RF/IF OEM kódja. Az RF/IF nem jó ehhez az AgileIQ programhoz. Keresse fel a forgalmazót.

50. oldal AgileIQ – M200RF rádiós tűzjelző rendszer Promatt – System Sensor

©
P
R
O
M

A
T
T
 K

ft

                                                                                     

                                                                                     



FÜGGELÉKEK

8.4. AZ RF/IF FIRMWARE-JÉNEK FRISSÍTÉSE

A képernyő bal alsó sarkában található RF/IF-kezelő ikonnal a PC-re csatlakoztatott RF/IF-et újra indítható, illetve firmware-je
frissíthető.

1. Kattintson az RF/IF-kezelő ikonjára a képernyő bal alsó sarkában.
Megjegyzés: Az AgileIQ v3.x (vagy annál magasabb) verziója legalább
az 1.0.0.3. verziójú RF/IF-et igényli. 
Alacsony verziójú RF/IF esetén a program az itt látható hibaüzenetet
jeleníti meg:

Az  OK-ra  kattintva  megnyílik  az  alábbi  RF/IF-kezelő  ablaka,  kijelezve  az
interfész aktuális verzióját, sorozatszámát (SNxxx) és kommunikációs portját.

A  FIRMWARE FRISSÍTÉS gombot  választva  először  egy
megerősítendő kérdés jelenik meg:
„Biztos, hogy a firmware frissítésével akarja folytatni?”,

majd ezt elfogadva a megnyíló ablak az aktuális Agile verzió
mappájában levő rendelkezésre álló, txt kiterjesztésű frissítő
fájlt  fogja  mutatni  (pl.  AgileIQ_v3.x  verzió  esetén  az
URIB_v1_0_0_3.txt fájlt). 

2. A frissítés elindításához kattintson a Megnyitás gombra. A program először beolvassa az RF/IF
jelenlegi állapotát és adatait,
majd kb. egy perc elteltével megjelenik a 
"Húzza ki, majd dugja vissza az RF/IF-et"  üzenet.

3. Követve az utasításokat húzza ki, majd dugja vissza az RF/IF-et, és
kattintsunk az OK-ra.

Kb. újabb egy perc elteltével a program felírja az új firmware-t az RF/IF-
be. A program felírásának lépései az ablakban meg is jelennek:

4. A firmware sikeres frissítését a program egy újabb üzenettel "Sikeres frissítés" jelzi.

5. Kattintson az OK gombra, majd indítsa újra az RF/IF-et az RF/IF újraindítása gombra kattintva.

Megjegyzés: 

Menet közben is szükség lehet  az RF/IF újraindítására,  pl.  ha a számítógép képernyővédője bekapcsol,  vagy a gép alvó
állapotba kerül. Ilyenkor kattintson az RF/IF-kezelő ikonra, majd a megjelenő ablakban az RF/IF ÚJRAINDÍTÁS gombra.

A  felugró  ablak  közepén  levő  ikonra  kattintva  a  PC Eszközkezelője  nyitható  meg,  ahol  többek  között,  a  portok
állapotai, kapcsolatai ellenőrizhetők.

8.5. AZ AGILEIQ-PRO ÉVES LICENCÉNEK IGÉNYLÉSE, HOSSZABBÍTÁSA

Az AgileIQ-Pro 2 hónapos ingyenes használata 1 éves licencekkel hosszabbítható az alábbiak
szerint:

1. Indítsa el a PipeIQ programot és csatlakoztassa az RF/IF-et az USB portra.

2. Az  „RF/IF  kezelő”  gombra  kattintva  (képernyő  bal  alsó  sarka)  a  megjelenő
ablakból leolvasható az éppen használt RF/IF 10 számjegyű sorozatszáma: 
SN xxxxxxxx-xx.

3. Ezt a sorozatszámot (Renew code) kell megadni a gyártónak a Promatt Elektronika Kft.-
n keresztül, hogy megkapja a licenc-kódot a -PRO verzió 1 éves használatához.

4. Amint a licenc-kód megérkezett, indítsa el újra az AgileIQ programot, csatlakoztatva a
korábban használt RF/IF-et.

5. Nyissa  meg  az  „RF/IF  kezelő”  ablakát  (képernyő  bal  alsó  sarka)  majd  kattintson  a
BEZÁR gomb mellett található "Kulcs" ikonra. 

6. A  megjelenő  „Renew  dongle”  ablakban
kell  megadni  a kapott  licenc-kódot,  mely a
-PRO  verzió  újabb  1  éves  használatára
jogosít. Az OK gombra kattintva megtörténik
az RF/IF licenc-kóddal történő feltöltése.
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