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IK-KK-NFG-8_V1-3.odt Általános ismertető

1. ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ
Az NFG-8  gázjelző  központ  ideálisan  alkalmazható  kisebb  ipari  telephelyek,  pincegazdaságok  gázjelző
rendszerének  kialakítására.  A  központra  8  db  4-20  mA-es  kimenetű  gázérzékelő  csatlakoztatható  a
VGS.DU-xx  pormentes  tokozású,  illetve  a  VGS.AD-xx  nyomásálló  tokozású  érzékelő  sorozatból.  A
csatlakoztatott érzékelők tehát lehetnek 
• éghető gáz érzékelők (propán, bután, metán, etil-alkohol stb.), melyek által mért koncentrációt az Alsó

Robbanási Határ (ARH = LEL /Low Explosion Limit/) százalékában, vagy
• mérgező gáz érzékelők  (ammónia,  szén-monoxid,  szén-dioxid,  klór,  hidrogén, nitrogén-oxid,  nitrogén-

dioxid, kén-dioxid stb.), melyek által mért koncentrációt általában ppm értékben, vagy
• különböző célból (életvédelem, inertizálás, inkubálás stb.) alkalmazott (koncentráció növekedésre, vagy

csökkenésre jelző) oxigén érzékelők,  melyek által mért koncentrációt tf% (térfogat-százalék) értékben
jelzi ki a központ.

Minden egyes bemenetre (csatornára) csatlakoztatott  gázérzékelőnél kiválasztható annak konkrét típusa,
ezzel  egyben  meghatározottá  válik  annak  konkrét  mérési  tartománya,  illetve  az  azon  belül  gyárilag
megválasztott 3 jelzési, riasztási szintje (Alarm1, Alarm2, Alarm3). A gyárilag megállapított riasztási szintek
természetesen az üzembe helyezés során, tetszés szerint, módosíthatók. 

Az NFG-8  központ  4-16  karakteres  kijelzőjén  megjeleníthetők  az aktuálisan  mért  gázkoncentrációk,  az
esetleg éppen riasztásban (vagy hibában) levő érzékelők, valamint a legutóbbi 1.000 esemény időbélyeggel. 

A különböző események bekövetkeztekor végrehajtandó vezérlések a központ 6 db programozható reléjével
hajthatók végre, melyek száma 22-re növelhető az opcionális NFG/16REL kártyával. 

A központ ABS-ből készült szekrényébe 2 db 12 V / 7,2 Ah akkumulátor helyezhető, így a rendszer hálózat
kimaradás esetén is működőképes marad.

Az NFG-8  központ  konfigurálása,  és  felügyelete  egy  soros  (RS-232  vagy  USB)  kapcsolaton  keresztül
csatlakoztatott számítógépről a PK-NFG programmal végezhető. A program a központban levő konfiguráció,
illetve az eseménytár letöltését és archiválását is lehetővé teszi.
A SIL1, valamint ATEX tanúsított NFG-8 központ teljesíti az EN 60079-0:2012 és az EN 60079-29-1:2016
szabvány előírásait. 

1.1. MŰSZAKI ADATOK
Bemeneti feszültség 100 - 240V~  ±15%, 10 VA max. 50 - 60 Hz 

Áramfelvétel 750 mA @ 220V~ 

Kimeneti feszültség 27,6 V= @ 5,4 A; (2,7 A az akkuk, 2,7 A a központ számára)

Akkutöltő kimenet 27,6 V= / 2,7 A max. (hőkompenzált kimenet)

Javasolt akkumulátorok 2 db 12 V / 7,2 Aó

Felhasználói táp kimenetek 2 db 27,6 V= (+3%/-18%) / 1 A (F2 biztosítékkel védett); külső terhelésekhez

Kijelző - 4 x 16 karakteres háttérvilágítású LCD
- 9 (x 2) állapotjelző LED:
  Alarm1, Alarm2, Alarm3 és Tartomány feletti riasztási szintek jelzése
  Alacsony érték, Hiba, Tiltás/Teszt, Táphiba és Táp rendben jelzésekkel

Bemenetek 8 db 4 - 20 mA kimenetű (VGS.DU/VGS.AD sorozat) gázérzékelőhöz

Relé kimenetek Belső: 1 db Hiba, 5 db programozható relé; 8 A/250 V~ terhelhetőség

Bővítő: 16 db programozható relé; 6 A / 250 V~ terhelhetőség (NFG-16REL)

Érzékelők bekötése min.  3  x  0,75  mm2 keresztmetszetű  árnyékolt,  max.  100  m  hosszú
vezetékekkel

Eseménytár 1000 mélységű, időbélyeges

Interfész (PC felé) Választható RS-232 vagy USB

Konfigurálás, eseménytár lekérdezés PK-NFG programmal (Windows 7/ 8/ 10)

Hőmérséklet tartomány Működési: 0 - +55oC  /  Tárolási: -20 - +60oC 

Megengedett rel. páratartalom Működési: 15 - 85% / Tárolási: 5 - 85%  (nem kondenzálódó)

Védettség IP42

Szekrény anyaga ABS

Méret (mm) / Tömeg (kg) 420 (széles) x 3803 (magas) x 160 (mély) mm  /  4,0 kg (akkuk nélkül)

Szerelés Gyorsan és egyszerűen beköthető, rádugható csatlakozók max. 2,5 mm2-ig

Promatt - Notifier NFG-8 telepítési és kezelési kézikönyv - 3 -
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A központ telepítése IK-KK-NFG-8_V1-3.odt

2. A KÖZPONT TELEPÍTÉSE

2.1. A KÖZPONT FELSZERELÉSE ÉS CSATLAKOZTATÁSA
Csavarja ki a sarkokban levő 4 db csavart és vegye le a központ
előoldalát. Ezután láthatóvá válnak a központon belüli csatlakozók,
valamint  a  központ  szekrényén  kialakított  kikönnyített
kábelbevezetők,  így  könnyen  eldönthető  melyik  kábelbevezetőn,
mely kábeleket érdemes bekötni.

Rögzítse a központot a falon az erre a célra szolgáló 4 db furaton
keresztül. 

2.1.1. A KÖZPONT HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁSA

Csatlakoztassa a min. 1,5 mm2 keresztmetszetű 3-eres hálózati kábelt a  2. és  3. ábrának megfelelően a
tápegységen levő 3 pólusú csatlakozóhoz, és rögzítse egy műanyag kábel leszorítóval.

Kapcsolja hálózatra a központot,  miután az
alkalmazásnak megfelelően beállította a DIP
kapcsolókat (l. 9. ábra). A központ elindul. A
következő  3  percben  a  Warm-up
(Bemelegedés) felirat olvasható a kijelzőn.

2.1.2. AZ AKKUMULÁTOROK BEKÖTÉSE

A 2022.06. után gyártott központok esetén

Az akkumulátorok bekötését az alábbiak szerint, a 4. ábra szerint végezze:

1. Ellenőrizze,  hogy  az  akkumulátorok
felügyeletét biztosító JP78 rövidzár a felső
állásban van.

2. Kösse  sorba  az  akkukat  a  mellékelt
közösítő kábellel (Akku1+ - Akku2-).

3. A  JP82  csatlakozó  "+"  pontját
csatlakoztassa  az  AKK2+  sarujára  a
mellékelt piros vezetékkel.

4. A  JP82  csatlakozó  "-"  pontját
csatlakoztassa  az  AKKU1-  sarujára  a
mellékelt fekete vezetékkel.

- 4 - NFG-8 telepítési és kezelési kézikönyv Promatt - Notifier

1. ábra: Az NFG-8 központ szekrénye

 

3. ábra: A hálózati kábel csatlakoztatása

230 V~

LN

2. ábra: Hálózati
csatlakozó
(szemből)

  

4. ábra: Az akkumulátorok bekötése 
2022.06. utáni központok esetén

AKKU1 AKKU2

JP82 csatlakozó

JP78 
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IK-KK-NFG-8_V1-3.odt A központ telepítése

2022.06 előtt gyártott központok esetén

Figyelem! :Az akkumulátorokat nem a szokásos módon kell bekötni!

A 2 db 12 V / 7,2 Ah-s akkumulátor felügyeletének biztosításához a központhoz mellékelt kártya (5. ábra) és
további kábelek is szükségesek.

Az akkumulátorok bekötését az alábbi lépések szerint végezze a  7.
és a 9. ábrák szerint:

• Húzza  le  az  alapkártya  alján  levő  JP47-es  kétpólusú  táp
csatlakozót.

• Csatlakoztassa,  dugja  rá  a  mellékelt  kártyát  az  1.  (bal  oldali)
akkumulátor kapcsaira az 6. ábra szerint. 
(A kártya JFTAB1 anya csatlakozónak az akku "+" sarkára, míg a
kártya  JFTAB2  anya  csatlakozójának  az  akku  "-"  sarkára  kell
kapcsolódnia.)

• A kártyán levő LED-nek a csatlakoztatás után ki kell gyulladnia. Ha
nem ég, akkor az akku lemerült.

• Csatlakoztassa 
-  a  tápegységről  jövő  PIROS akku  vezetéket  az 1.  akkun  levő
kártyának a "+" (JTAB1) sarkára,
-  a  tápegységről  jövő  FEKETE  akku  vezetéket  a  2.  akku  "-"
sarkára.

• Kösse sorba az akkumulátorokat:
- az egyik mellékelt (kék) kábellel kösse össze az 1 akkun levő kártya "-" (JTAB2) pontját az alapkártya
JTAB1 csatlakozójával,
- a másik mellékelt (kék) kábellel kösse össze a 2. akku "+" sarkát az alapkártya JTAB2 csatlakozójával.

• Az 1. akkun levő akku-felügyelő kártya aljáról húzza le a ragasztó fóliát és a kártyát próbálja az akku
tetejére rögzíteni, hogy be lehessen csúsztatni az alapkártya alá.

• Igazítsa el mindkét akkumulátort.

• Dugja vissza a JP47-es kétpólusú csatlakozót. 

Promatt - Notifier NFG-8 telepítési és kezelési kézikönyv - 5 -

5. ábra: Az akkumulátorok
felügyeletét és lekapcsolását

biztosító kártya
+

1.
akku

6. ábra: A kártya rádugása az 1.
akkumulátor sarkaira

piros
fekete

1. akku 2. akku

kék kék

+

+

Akkumulátor vezetékek

NO
C
NC

JTAB2 JTAB1

A bekötés alatt JP47 kihúzva!

JTAB2

JTAB1

 

7. ábra: Az akkumulátorok bekötése a mellékelt akku-felügyelő kártyával 
2022.06 előtt gyártott központok esetén!
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A központ telepítése IK-KK-NFG-8_V1-3.odt

2.1.3. AZ NFG8 KÖZPONT ELINDÍTÁSA

A központ első bekapcsolását követően a Warm-up (Bemelegedés) üzenet jelenik meg a kijelzőn 3 percre.

Amint a kezdeti üzenet eltűnik, a központ készen áll a csatlakoztatott számítógépről történő konfigurálásra (l.
4. fejezet), melynek során megadható mely csatornákra, milyen érzékelők, milyen beállítással csatlakoznak,
az egyes reléknek mikor kell működniük stb. 

Figyelem: 

• A csatlakoztatáshoz a PK-NFG programban először meg kell adni a megfelelő soros port számát és az
átvitel sebességét (ált.: 115200 bps). 

• A konfigurációs adatok első alkalommal történő központba (CPU-ba) letöltésekor (az "Upload
Configuration into CPU" parancs kiválasztásakor) nem szabad beolvasni az eseménytárat, bár a
program felajánlja!

2.1.4. A KÖZPONT FELÉPÍTÉSE ÉS RÉSZEGYSÉGEI

- 6 - NFG-8 telepítési és kezelési kézikönyv Promatt - Notifier

1 – Táp kimenetek (27V= / 4 A)
2 – Akkumulátorok (2 x 12 V / 7,2 Ah)
3 – Soros port (RS-232 vagy USB)
4 – (RS-485 kártya; nincs)

5 – 6 db relé kimenet (250 V @ 8 A)
6 – 8 db 4-20 mA-es érzékelő bemenet (csatorna)
7 – (RS-485 busz csatlakozó; nincs)
8 – Alaplap

 

8. ábra: A központ felépítése és részegységei
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IK-KK-NFG-8_V1-3.odt A központ telepítése

2.1.5. A KÖZPONT ALAPLAPJA

A központ bekapcsolásakor olvassa be DIP kapcsolóinak beállítását, tehát érdemes kikapcsolt állapotban
beállítani  a központ nyelvét (SD3/1-4 DIP kapcsolók;  angol:  SD3/4=ON),  a PK-NFG programhoz tartozó
soros  átviteli  sebességet  (SD2/4,5  DIP  kapcsolók;  gyári  alapérték=115200 bps:  OFF,  OFF),  valamint  a
normál üzemnek megfelelő működést (SD2/8 DIP kapcsoló; normál üzem: mind OFF). 

A gázérzékelők jelvezetékei a felső JP64, tápellátásuk a JP77 csatlakozóra kötendők. 

A  belső  relék  váltó  érintkezőinek  (NO,  C,  NC)  csatlakozói  a  jobb  oldalon  találhatók.  Az  1.  Relé  az
alaphelyzetben meghúzott állapotú HIBA relé, a többi relé szabadon programozható.

A bővítő relé kártya szalagkábel csatlakozója a bal oldalon található. 

Az egyenként 1 Amperrel terhelhető felhasználói 24V-os táp kimenetek (JP48, JP70) a kártya jobb alsó
részén találhatók a 2 amperes F2 biztosítóval védve.

Promatt - Notifier NFG-8 telepítési és kezelési kézikönyv - 7 -

9. ábra: Az NFG-8 központ alaplapja

Funkció SD2/8
kapcsoló

A konfiguráció visszaállítása 
gyári alapértékekre.

ON

Normál üzem OFF

SD2 DIP kapcsoló

Nyelv SD3/1 SD3/2 SD3/3 SD3/4

Angol OFF OFF OFF ON

Olasz OFF ON ON ON
Spanyol ON OFF ON ON
Portugál OFF OFF ON ON
Német ON ON OFF ON
Francia OFF ON OFF ON
Szlovén ON OFF OFF OFF

SD3 DIP kapcsoló

SD3
Nyelv választás

NFG/16REL
Kártya csatlakozója

Belső hangjelző
(zümmer)

          USB  átkap-   RS-232         JP78     JP82
        csatl.   csoló    csatlakozó              (JTAB1/2)

Akkuk csatlakozója

JP51: Tápellátás
Akku felügyelet: 

JP70 és JP48
Felhasználói tápkimenetek

(24 V=)

8 db kezelőgomb

SD2
4-5 - RS-232 átviteli sebesség
8 - Konfiguráció visszaállítása

JP64
4-20 mA-es 

bemenet; 8 db

1. Relé

2. Relé

3. Relé

4. Relé

5. Relé

6. Relé
NO
C

NC

NO
C

NC

NO
C

NC

NO
C

NC

NO
C

NC

NO
C

NC

JP77
Érzékelők 
tápellátása

JP58
RS-485
NINCS Relék:

meghúzott/
elengedett

  -    +

JP51: Tápellátás

2022.06.-tól: JP82
2022-06.-ig: JTAB1 és JTAB2

Soros átviteli sebesség SD2/4 SD2/5

9600 bit / s ON ON
19200 bit / s OFF ON
38400 bit / s ON OFF

115200 bit / s (Gyári alap) OFF OFF

SD2 DIP kapcsoló
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A központ telepítése IK-KK-NFG-8_V1-3.odt

2.2. A GÁZÉRZÉKELŐK BEKÖTÉSE
A VGS.DU pormentes tokozású, illetve a VGS.AD nyomásálló tokozású gázérzékelőket a 10. ábra szerint 3 x
0,75 mm2 keresztmetszetű, árnyékolt, max. 100 m hosszú vezetékkel célszerű bekötni. Az érzékelők 4-20
mA-es jelvezetékei a JP64, míg a táp vezetékei a JP77 csatlakozókba kötendők. 

Figyelem:

A központtal szemben állva a gázérzékelők
4-20  mA-es  bemeneteinek,  azaz  a
csatornák számozása jobbról-balra történik!

2.3. AZ NFG-8 KÖZPONT RELÉ KIMENETEI
A központ alapkártyáján 6 db 8A terhelhetőségű váltó relé relé található (NO: záró, C: közös, NC: bontó)
érintkezőkkel.

A felső 1. Relé a központ Rendszer hiba (System fault) reléje, mely alaphelyzetben meghúzott
állapotú (NO-C zárt!), és a gázjelző rendszer meghibásodásakor, vagy teljes áramtalanításakor

elenged.

A maradék 5 db relé (2.Relé - 6.Relé) a PK-NFG program segítségével szabadon programozható.

2.4. AZ NFG/16REL BŐVÍTŐ RELÉ KÁRTYA 
A  12.  ábrán  látható  NFG/16REL  opcionális  16
programozható váltó relét tartalmazó kártya az alaplap alá
szerelendő a 11. ábra szerint 6 db műanyag távtartóval.

A  kártyához  mellékelt  szalagkábellel  kell  a  kártyát
összekötni  az  alaplappal  az  9.,  11.  és   12.  ábráknak
megfelelően.

Az  NFG/16REK  kártyán  található  jumperek
(rövidzárak)  a  relék  alaphelyzetének
(meghúzott/elengedett) beállítására szolgálnak.

- 8 - NFG-8 telepítési és kezelési kézikönyv Promatt - Notifier

A gázérzékelők táp vezetékeiA 4-20 mA-es gázérzékelők
 jel (S) vezetékei

VGS
érzékelők

10. ábra: A 4-20 mA-es gázérzékelők bekötése

NFG/16REL kártya

11. ábra: Az NFG/16REL kártya beszerelése

 

12. ábra: Az NFG/16REL bővítő relé kártya

 

Csatlakozó az
NFG-8 felé

alapban meghúzott

vagy
alapban elengedett

 relé

 

 

C  NC  NO

R16

Jumperek:

C  NC  NO

R2

C  NC  NO

R1
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IK-KK-NFG-8_V1-3.odt A központ telepítése

2.5. A SOROS ÁTVITELI ÚT BEÁLLÍTÁSA
Az NFG-8  gázjelző  központ  egy  soros  átviteli
úton  csatlakoztatott  számítógépről  a  PK-NFG
program  segítségével  konfigurálható,  beállított
paraméterei  számítógépbe  olvashatók,  illetve
1000-es mélységű eseménytára is lekérdezhető.

Az RS-232 típusú soros átvitel történhet egy 9
pólusú  D  csatlakozón,  vagy  USB  csatlakozón
keresztül. A megfelelő csatlakozó az alaplap bal
alsó részén található kapcsolóval választható ki.
Ugyanott találhatók maguk a soros csatlakozók
is (l. 13. ábra). 

A központ és a számítógép távolsága nem lehet
3 méternél nagyobb!

Az  RS-232-s  kábel  bekötését  a  14.  ábra
mutatja. Csak az RX, Tx és GND vezetékekre
van szükség.

USB csatlakozás esetén egy Type1<->Type2 típusú átalakító csatlakozóra van szükség (l. 15. ábra). 

Figyelem: A PK-NFG programban (a Settings/Serial port menüben), valamint a központ alaplapján az 
SD2/4-5 DIP kapcsolóján (l. 9. ábra) ugyanazt az átviteli sebességet kell beállítani!

Promatt - Notifier NFG-8 telepítési és kezelési kézikönyv - 9 -

KAPCSOLÓ
RS-232

(9 pólusú D)
USB

csatlakozó

13. ábra: A soros kapcsolat kiválasztása (alaplap bal alja)

DB9 ANYA DB9 ANYA

3 méter

14. ábra: Az RS-232-s kábel bekötése
15. ábra: Az USB-s csatlakozó kábel
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A gázjelző rendszer működése IK-KK-NFG-8_V1-3.odt

3. A GÁZJELZŐ RENDSZER MŰKÖDÉSE
A  gázjelző  rendszer  üzemszerű
működése  során  az  előlapjáról
kezelhető. 

A gázjelző rendszer konfigurálása,
a  konfiguráció  módosítása
kizárólag  számítógépről  történhet
a PK-NFG program segítségével.

3.1. A KÖZPONT BEKAPCSOLÁSA
A központ első bekapcsolásakor a kijelzőn a 18. ábra képe jelenik meg
3  percen  (gyári  alapbeállítás)  keresztül,  mellyel  a  szükséges
"Bemelegedési" (Warm up) állapotot jelzi, majd a kijelző elsötétül. 

Ez  után  lehet  a  központot  konfigurálni  a  csatlakoztatott  PK-NFG
program segítségével a 4. fejezetben leírtak szerint. 

Figyelem:  Az első alkalommal történő konfigurálás előtt nem szabad
az eseménytárat beolvasni!)

Egy már korábban konfigurált rendszer bekapcsolásakor, ha a rendszer
nyugalomban  van  (azaz,  az
érzékelők  egyike  sem  riaszt,  vagy
hibás), a kijelző 19. ábrát mutatja, s
a  konfigurált  csatornák  (érzékelők)
által  mért  gázkoncentráció  a  ▲▼
nyilakkal jeleztethető ki,  hármasával
(l. 20. ábra). 
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Állapot LED-ek

Tartomány felett
Alarm-3
Alarm-2
Alarm-1
Alacsony érték
Hiba

TILTÁS/TESZT
TÁPHIBA
TÁP RENDBEN

KIJELZŐ
4 x16 kar.

KEZELŐ-
GOMBOK

NYUGTA
(ACK)

TÖRLÉS
(RESET)

LE
(DOWN)

FEL
(UP)

KILÉPÉS
(EXIT)

ENTER MENÜ

LED 
TESZT

 

            3-ÁLLÁSÚ
   KULCSOS KAPCSOLÓ
Kezelés  -  Nyugta  -  Tiltva

 

16. ábra: Az NFG-8 központ előlapja

Állapotjelző LED Valamelyik érzékelő:

OVER-RANGE TARTOMÁNY FELETT - a mérési tartomány feletti (>20 mA) értéket mér

ALARM3 ALARM-3 - Alarm-3 szint feletti értéket mér

ALARM2 ALARM-2 - Alarm-2 szint feletti értéket mér

ALARM1 ALARM-1 - Alarm-1 szint feletti értéket mér

UNDER-SCALE

(LOW CHAMBER VALUE)

ALACSONY ÉRTÉK - a mérési tartomány alatti (<4 mA) értéket mér

FAULT HIBA A központ valamelyik érzékelője (csatornája) hibát
jelez. Ilyenkor a HIBA relé is aktiválódik.

DISABLE (UNSET)-TEST TILTÁS-TESZT Valamelyik érzékelő tiltva / tesztben van 

POWER FAULT 
(EMERGENCY)

TÁPHIBA Hálózati feszültség vagy 24V  hiba

POWER TÁP RENDBEN Belső 24V rendben (hálózat vagy akku van)

17. ábra: Az állapotjelző LED-ek értelmezése

          14:30 

       Warm up

 

18. ábra: Bemelegedés (Warm up)

          14:31 
001    4 %L  -
002    0 %L  -
003    2 %L  -

 

20. ábra: Érzékelők kijelzése a
fel/le nyilakkal

NFG-8      14:30
 KOZPONT NEVE
       
U/D View Detect

 

19. ábra: Kijelzés nyugalmi
helyzetben
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IK-KK-NFG-8_V1-3.odt A gázjelző rendszer működése

3.2. A GÁZJELZŐ RENDSZER ÁLLAPOTAI
Az  NFG-8  központ  az  előlapi  4x16  karakteres  kijelzőjén  és  9  (x2)  db  állapotjelző  LED-jén  keresztül
kommunikál a kezelővel. A központ különböző állapotaiban más és más információ jelenik meg a kijelzőn. 

A központ kezelésének néhány általános szabálya:

Az előlapon található egy 3-állású kulcsos kapcsoló a kezelés különböző szintjeinek engedélyezésére.

Ha a kijelzőn egy lista szerepel (pl. aktuálisan mért értékek, események), akkor a listaelemek megtekintése
a fel/le léptetés  ▲▼   nyilakkal történhet.

A  ▲▼ nyilakkal a különböző menük szerkeszthető paraméterei között is lehet léptetni.

Bármely kijelzett nézetből az        ( : KILÉPÉS ESCape) gombbal lehet a korábbi kijelzett nézetre visszatérni. 

Ha a kezelő 3 percig egy gombot sem nyom meg, a kijelzés visszatér az alapnézetre.

Az NFG-8 központtal felépített gázjelző rendszer az alábbi állapotok valamelyikében lehet:

3.2.1. NORMÁL (NYUGALMI) ÁLLAPOT

A rendszer  normál,  nyugalmi  állapotában az érzékelők  sem  riasztás-,  sem hibajelzést  nem adnak,  s  a
központ sem észlel egyéb (pl. táp) hibát. Normál helyzetben a kijelzőn a . ábrának megfelelő kép látszik. Az
egyes  érzékelők  által  aktuálisan  mért  gázkoncentrációk   ▲▼  (Up/Down)  nyilakkal  tekinthetők  meg.
Egyszerre 3 db érzékelő által mért érték jeleníthető meg a kijelzőn (l. 21. ábra).

A gázkoncentráció kijelzése az érzékelő típusától függően eltér: 

• mérgező gázok esetén ppm-ben, 

• éghető, robbanás veszélyes gázok  esetén az ARH (Alsó Robbanási Határ)  százalékában %L (ahol
L=LEL: Low Explosion Limit) olvasható le a kijelzőről.

Promatt - Notifier NFG-8 telepítési és kezelési kézikönyv - 11 -

Zárt lakat: 
a központ nem kezelhető. A kezelő gombok nem működnek.

A  központ  fennálló  jelzéseinek  Nyugtázása  (ACK)  lehetséges  csak,  azaz  a  jelzés
esetén megszólaló belső hangjelző (zümmer) csendesítése.

Nyitott lakat: 
a  központ  minden  kezelése  engedélyezett  (kivéve  az  üzembe  helyező  számára
fenntartott konfigurálás, ami csak számítógépről a PK-NFG programmal lehetséges).

NORMAL Normál A rendszer nyugalomban (se riasztás, se hiba nincs).

ALARM Riasztás Legalább  egy  érzékelő  (csatorna)  valamilyen  riasztási  szintnél
(Alarm1, Alarm2 vagy Alarm3) magasabb gázkoncentrációt észlel.

FAULT Hibás Valamelyik  érzékelő  (csatorna)  vezetékezése  zárlatos,  megszakadt,
vagy egyéb hibája van.

TEST Teszt Valamelyik érzékelő (csatorna) Teszt állapotba lett állítva.

UNSET
(DISABELED)

Tiltva
(kikapcsolva)

Valamelyik (egy vagy több) csatlakoztatott érzékelő (csatorna) ki lett
tiltva, kapcsolva a Menüből, így a központ nem figyeli működését. 

EMERGENCY Táp hiba A központ 24V-os tápegysége meghibásodott, vagy a 230V-os hálózati
feszültség hiányzik.

          14:31 
001    4 %L  -
002    0 %L  -
003    2 %L  -

 

21. ábra: Kijelzés Normál állapotban
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A gázjelző rendszer működése IK-KK-NFG-8_V1-3.odt

3.2.2. ALARM (RIASZTÁSI) ÁLLAPOT

A központ ALARM (Riasztás) állapotba kerül amint egy érzékelője által mért gázkoncentráció a beállított
valamelyik riasztási szint (Alarm1, Alarm2 vagy Alarm3) fölé kerül. 

A riasztási szinteket a központ konfigurálásakor, a PK-NFG programmal lehet beállítani. 

Például, ha az 1. érzékelő (csatorna) által mért koncentráció meghaladja az érzékelőhöz beállított Alarm1
szintet,  villogni  kezd az Alarm1  LED,  megszólal  a  belső zümmer  (ha  konfiguráláskor  engedélyezve lett
Alarm1-re), és a kijelzőn a 22. ábra szerinti kép lesz látható.

Ha egyszerre több érzékelőről érkezik valamilyen szintű riasztás, akkor 

• az egyes riasztások "veszélyességüknek" megfelelően kerülnek kijelzésre: Overrange (Tartomány felett),
Alarm 3, Alarm 2, Alarm 1 sorrendben.

• Az Over-range (Tartomány-felett) riasztás a legnagyobb "veszélyességű", prioritású jelzés, akkor áll elő,
ha az érzékelőről (csatornáról) beérkező áram > 20 mA-nál.

Az azonos időben fennálló riasztások és egyéb események között a ▲▼ nyilakkal lehet lépkedni. 

Egy-egy riasztási  vagy hiba eseményt  csak  ebben a  lista-nézetben lehet  nyugtázni  (a  belső  hangjelzőt
kikapcsolni), valamint törölni is a Törlés gombbal. 

Egy adott riasztás kijelzési képénél megnyomva az       ENTER gombot, az adott riasztási eseményhez
tartozó részletes kép jeleníthető meg a 23. ábra szerint.

3.2.3. FAULT (HIBA) ÁLLAPOT

A központ Fault (Hiba) állapotba kerül és egyben kigyújtja a FAULT (HIBA) LED-jét az alábbi esetekben:

• Egy-egy  érzékelő  (csatorna)  vezetékezésének  zárlata  (short  circuit),  vagy  tápjának  meghibásodása
esetén "Alim detector error" (Érzékelő táp hiba) üzenetet ad,

• Egy-egy érzékelő (csatorna) vezetékezésének szakadása (open circuit) esetén, ha az áram 2 mA alá
csökken "Analog 4-20 mA error" (Analóg 4-20 mA hiba) üzenetet ad,

• Ha  egy  érzékelőtől  (csatornáról)  beérkező  áram  <4  mA  "Low chamber  value"  (vagy  Underscale  =
Alacsony érték) hibajelzést ad.
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* ALARM * 14:35 
001    10%L  A1

* Riasztás *

Érzékelő (csatorna) száma

Mért koncentráció

Esemény ideje

Riasztási szint

 

22. ábra: Az ALARM (Riasztás) állapot kijelzése

 
 

23. ábra: Az 1. érzékelő Alarm1 riasztásának részletes kijelzése

Id:19    SENSOR
12/02/21  14:35 
Chn: 001  ALARM
       Alarm 1 Riasztási szint

Dátum - idő
Érzékelő (csatorna):

száma - állapota

Esemény azonosítója Érzékelő

* EMR/FLT* 14:38
DETECT 001 FLT

Esemény ideje
* EMR/FLT *

(* VÉSZ/HIBA *)

Érzékelő száma – állapota
(FLT = Hibás)

 
 

24. ábra: A FAULT (Hiba) állapot kijelzése
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IK-KK-NFG-8_V1-3.odt A gázjelző rendszer működése

Az azonos időben fennálló hiba és egyéb események között a ▲▼ nyilakkal lehet lépkedni. 

Egy-egy riasztási  vagy hiba eseményt  csak  ebben a  lista-nézetben lehet  nyugtázni  (a  belső  hangjelzőt
kikapcsolni), valamint törölni is a Törlés gombbal. (Természetesen, ha a törlés után a hiba, vagy riasztási
állapot még mindig fennáll, akkor a központ újra jelez.)

Egy adott hiba kijelzési képénél megnyomva az        ENTER gombot, az adott hibajelzéshez tartozó részletes
kép jeleníthető meg a 25. ábra szerint.

A
Fault (Hiba) állapot tehát csak az egyes csatornák (érzékelők) meghibásodására vonatkozik. (A tápellátás
hibáját az Emergency állapotot a Power Fault (Táphiba) LED jelzi.) 

Az egyes érzékelőkről (csatornákról) az alábbi típusú hibajelzések érkezhetnek:

- Alim detector error Érzékelő táphiba, vezeték zárlat

- Analog 4-20 mA error A csatorna (érzékelő) árama < 2 mA

- Underscale (Low chamber value) A csatorna (érzékelő) árama < 4 mA

3.2.4. TEST/MAINTENANCE (TESZT/KARBANTARTÁS) ÁLLAPOT

Az  NFG-8  központ  Teszt  állapotba  kerül,  ha  bármelyik  érzékelőt  (csatornát),  vagy  relét  a  rendszer
karbantartása, ellenőrzése miatt Teszt állapotba állítja. A konfigurált érzékelők és relék a Menüből elérhető
TEST parancs segítségével állíthatók Teszt állapotba (l. 3.3.2. fejezet). 

Egy Teszt  állapotban levő érzékelő által  mért  gázkoncentrációt  a központ kijelzi,  de nem kerül  riasztási
állapotba, ha a koncentráció meghaladja a beállított riasztási szintek valamelyikét. (Ily módon, valós teszt
gázzal  ellenőrizhető az érzékelők  üzemképessége  és  megfelelő  érzékenysége anélkül,  hogy a  központ
riasztást  jelezne.) Egy Teszt  állapotban levő érzékelőhöz rendelt  relé sem kezd működni,  ha egyébként
riasztást vagy hibát jelezne.

Egy Teszt  állapotba  állított  relé  nem  működtethető  a  teszt  állapot  alatt,  hiába  történik  olyan  esemény,
melynek hatására működnie kellene.

Amíg egy érzékelő, vagy relé is teszt állapotban van, a központ kigyújtja a DISABLE/TEST (Tiltás/Teszt)
LED-jét.

A  Teszt  állapotba  állított  érzékelő(ke)t,  relé(ke)t  a  menü  EXIT  TEST  (Teszt  vége)  parancsával  lehet
visszaállítani normál működésűre.

3.2.5. UNSET (TILTOTT/KIKAPCSOLT) ÁLLAPOT

Az NFG-8 központ Unset (Tiltott/Kikapcsolt) állapotba kerül, ha egy vagy több érzékelőjét (csatornáját), vagy
reléjét a Menüből elérhető UNSET paranccsal kikapcsolják. (Az érzékelő ettől még fizikailag csatlakoztatva
lehet, de a központ nem figyeli a róla beérkező koncentráció/áram értéket!)  A letiltott érzékelő(k) a SET
menü paranccsal engedélyezhetők újra.

Egy letiltott relé nem működik  a konfigurált  módon mindaddig, míg újra nem engedélyezik a SET menü
paranccsal.

Figyelem: Egy Letiltott (kikapcsolt) érzékelő (csatorna) nem okoz riasztást!

3.2.6. EMERGENCY (TÁPHIBA JELZÉS) ÁLLAPOT

Az Emergency (Vészjelzés vagy inkább Táphiba) állapot az NFG-8 központ egy speciális hibajelzése, mellyel
tápegységének meghibásodását, vagy a 230V-os hálózati feszültség hiányát jelzi az alábbi esetekben:

• A központ 24V-os tápegységének és táp kimeneteinek meghibásodása esetén,

• A 230 V-os hálózati feszültség hiánya esetén.
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25. ábra: Az 1. érzékelő meghibásodásának részletes kijelzése

Id:59     SENSOR
12/02/21   14:39
Chn: 001  FAULT
Alim detector er

Érzékelő száma - állapota

Esemény azonosítója

Érzékelő táphiba

Dátum - idő

Részletes hibalírás
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A gázjelző rendszer működése IK-KK-NFG-8_V1-3.odt

3.3. A KÖZPONT KEZELŐ MENÜJE
A gázjelző központ normál, nyugalmi helyzetében a kijelzőn a csatlakoztatott érzékelők listája látható.

A            MENÜ gomb megnyomására az alábbi parancsok listája jelenik meg, melyek közül a ▲▼ nyilakkal,
majd az           ENTER gombbal lehet választani.

3.3.1. SET  (ENGEDÉLYEZÉS) ÉS UNSET (TILTÁS) PARANCSOK

A Menü gomb megnyomás után megjelenő SET (Engedélyezés) paranccsal, a korábban az UNSET (Tiltás)
paranccsal letiltott érzékelő(k) vagy relé(k) működését lehet újra engedélyezni. 

Egy letiltott érzékelő jelzéseit a központ nem figyeli, egy letiltott relét pedig nem működtet.

Az adott (SET vagy UNSET) menüparancsot a  ▲▼ nyilakkal, majd az ENTER-rel kiválasztva újra a  ▲▼
nyilakkal és az ENTER-rel lehet választani az érzékelők (DETECTORS) vagy a belső relék (RELAYS) közül.
A megjelenő eszközlistában újra a ▲▼ nyilakkal lehet kiválasztani az engedélyezendő/letiltandó eszközt. A
sikeres tiltást az UNS (unset=tiltva) rövidítés jelzi az eszköz soránál. 

Relé tiltás/engedélyezés esetén az alaplapon levő reléket a kijelzőn I.RELAY xxx jelzi (ahol: I.RELAY az
Internal Relay, azaz belső relét, míg xxx a relé címét jelzi 01 és 06 között).
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SET ENGEDÉLYEZÉSS Egy érzékelő (csatorna)  vagy relé bekapcsolása a figyelésbe.

UNSET TILTÁS Egy érzékelő (csatorna) vagy relé kikapcsolása a figyelésből.

TEST TESZT Egy adott érzékelő (csatorna) vagy relé TESZT üzembe állítása.

EXIT TEST TESZT VÉGE Egy  adott  érzékelő  (csatorna)  vagy  relé  TESZT  üzemének
leállítása.

VIEW
THRESHOLDS

RIASZTÁSI
SZINTEK

Egy-egy érzékelő (csatorna) riasztási szintjeinek kijelzése, illetve
módosítása.

RELAY DELAYS RELÉ
KÉSLELTETÉSEK

Egy-egy  relé  be-/kikapcsolási  késleltetésének  kijelzése,  illetve
módosítása.

EVENTS LOG ESEMÉNYTÁR Az 1000-es mélységű eseménytár kijeleztetése,

SET DATE/TIME DÁTUM-IDŐ
BEÁLLÍTÁS

Az aktuális dátum-idő beállítása (konfigurálásnál a számítógép
idejét veszi át).

SET RTU MODE Csak RS232 kommunikáció során használt menüpont

SHOW RETRY

SYSTEM INFO RENDSZER INFO A központ információinak kijelzése (név, FW, illetve HW verzió ).

 A Menü parancsai

 MENU      15:32
      
     UNSET

 UNSET     15:32
      
    DETECTORS

 UNSET     15:32
      
     RELAYS

 UNSET     15:32
      
001     0%L   _↵

ENTER

▼

↵
ENTER

 UNSET     15:32
      
001     0%L  UNS

▼

további 
érzékelők
tilthatók

↵
ENTER

↵
ENTER

 UNSET     15:32
      
 I.RELAY 02   _

 UNSET     15:32
      
 I.RELAY 02  UNS

↵
ENTER

további
relék
tilthatók

▼

 

26. ábra: SET / UNSET: Egy érzékelő (csatorna) vagy relé letiltásának folyamata©
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IK-KK-NFG-8_V1-3.odt A gázjelző rendszer működése

3.3.2. TEST (TESZT) ÉS EXIT TEST (TESZT VÉGE) PARANCSOK

A Menü gomb megnyomása után a  ▲▼
nyilakkal,  majd  az  ENTER-rel  a  TEST
(TESZT)  parancsot  kiválasztva  "teszt
állapotba" állíthatók a központ konfigurált
csatornái (érzékelői), illetve reléi.

A  Tesztre  kiválasztott  érzékelőkről
(csatornákról)  érkező  jelzéseket  a
központ  csak  kijelzi,  de  nem  értékeli  ki
(nem jelez riasztást  vagy hibát),  a  teszt
állapotba  állított  reléket  pedig  nem
működteti.

A Teszt-re kiválasztott eszközök a menü
Exit  Test  parancsával  állíthatók  vissza
normál működésűre.

3.3.3. VIEW THRESHOLDS (RIASZTÁSI SZINTEK) PARANCS

A paranccsal az egyes csatornákhoz rendelt érzékelők konfigurált paraméterei jeleztethetők ki (l. 28. ábra).
Az egyes érzékelők alap beállításai a ▲▼ nyilakkal jeleníthetők meg. Egy adott érzékelő alapkijelzésénél az
ENTER gombot megnyomva, az érzékelőnél beállított riasztási szintek jelennek meg és módosíthatók.

3.3.4. RELAY DELAYS (RELÉ KÉSLELTETÉSEK) PARANCS

A  menü  paranccsal  a  konfigurált
relék  sorszáma,  működési  módja,
és  a  működési  módhoz  rendelt
időzítések,  késleltetések
jeleníthetők meg. 

A  késleltetések,  időzítések  az
ENTER  gomb  megnyomása  után
módosíthatók is.

A  relék  (konfigurálás  során
kiválasztható) működési módjai és
a hozzájuk tartozó időzítések az 1.
táblázatban láthatók:

Promatt - Notifier NFG-8 telepítési és kezelési kézikönyv - 15 -

↵
ENTER

↵
ENTER

TEST      15:32
      
001     0%L  _

TEST      16:32
      
001     0%L  TST

EXIT TEST 15:32
      
I.RELAY  03  TST

EXIT TEST 16:32
      
I.RELAY  03   _

 

27. ábra: TEST / EXIT TEST: Az 1. érzékelő Teszt-be állítása és
a 3. relé kivétele Teszt-ből

VIEW THRESHOLDS
001 Det. name    
FS.: 100%L  UP 
GAS: HYDROGEN

HST: 00003
TH1: 00010
TH2: 00020
TH3: 00030  

RIASZTÁSI SZINTEK KIJELZÉSE
Érzékelő (csatorna) száma és neve
FS (Mérési tartomány): 100%ARH FEL
Gáztípus: 

HST: Hiszterézis (3%)
TH1: 1. Alarm szint (10%)
TH2: 2. Alarm szint (20%)
TH3: 3. Alarm szint (30%)

további 
érzékelők
kijelzése▼

↵
ENTER

módosíthatók

 

28. ábra: VIEW THRESHOLD: Egy érzékelő (csatorna) beállításainak kijelzése (és
módosítása)

STEADY  NE 15:32
I01      
Act.Delay: 00000
Deact.Del: 00000

STEADY (Állandó)
PULSED (Pulzáló)
TIMED (Időzített)

- NE (Normally Energized): 
         Alaphelyzetben meghúzott
- :-  sima relé

Relé száma
Meghúzási késleltetés (s)
Elengedési késleltetés (s)

 

29. ábra: RELAY DELAYS: Relék késleltetése parancs

Üzemmód Paraméter

STEADY Állandó Act.Delay Meghúzási késleltetés
Deact. Del: Elengedési késleltetés

PULSED Pulzáló On Be(kapcs.) idő
Off Ki(kapcs.) idő

TIMED Időzített Act. Delay Meghúzási késleltetés
Act Time Meghúzás ideje

 

1. táblázat: Relé késleltetések kijelzése
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A gázjelző rendszer működése IK-KK-NFG-8_V1-3.odt

3.3.5. EVENTS LOG (ESEMÉNYTÁR) KIJELZÉSE PARANCS

Az  EVENTS  LOG  (Eseménytár)
paranccsal  a  központ  legutolsó
konfigurálása  óta  eltelt  időben
keletkezett  események
jeleztethetők ki. 

Megjegyzés: A  PK-NFG
programmal  is  beolvasható  és
elmenthető  az  eseménytár  a
számítógépre (l. 4.4.4. fejezet).

Egy-egy  esemény  ablakában  az
esemény azonosítója, az eseményt
kiváltó  eszköz típusa,  az esemény
ideje  és  típusa,  valamint  az
esemény  részletesebb  leírása
olvasható. 

3.3.6. SET DATE/TIME (DÁTUM/IDŐ BEÁLLÍTÁS) PARANCS

A  parancsot  kiválasztva  az  aktuális  dátum  és  idő  állítható  be  a  ▲▼
nyilakkal, valamint az ENTER gombbal. 

A központ minden bekapcsolása után érdemes ezt a műveletet elvégezni!

3.3.7. SET RTU MODE PARANCS

Csak akkor kell ezt a parancsot használni, ha a PK-NFG programot RS232 kapcsolattal kívánja használni.

3.3.8. SHOW RETRY PARANCS

3.3.9. SYSTEM INFO (RENDSZER INFO) PARANCS

A  SYSTEM  INFO(  Rendszer  info)  paranccsal  a  központ  aktuális
paraméterei jeleníthetők meg:

Ver.: a firmware verziószáma

Date: a gyártás dátuma

HW Rev.: a hw. változat száma

Serial no.: a központ sorozatszáma

Slave Addr.: slave cím (az NFG központnál nincs jelentősége)

Baud: a soros kapcsolat beállított átviteli sebessége (bps)
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NFG-8     15:32
Ver. 1.2.3.
Date: 25/11/2020
HW Revision 2
Serial no.:01125
Slave Addr.: 1
Baud: 115200

 

32. ábra: System Info
(Rendszer info) kijelzése

parancs

MENU

  EVENTS LOG

Id:6      SENSOR
02/11/21   14:22
Chn:001     INFO
     UNSET

Id:5      CENTR
02/11/21   14:22
Chn: 00   SERIAL
  Serial Logout

▼

▼

Esemény azonosító

Eszköz típus:
SENSOR (ÉRZÉKELŐ)
REL.MO (RELÉ)
CENTR (KÖZPONT)

Dátum - Idő

Eszköz azonosító

Esemény típus:
INFO:     Kezelés stb.
FAULT:   Eszköz hiba
ALARM: Riasztás
EMR:      Táphiba

Konkrét esemény:
Alarm1, Alarm2 stb.
Set, Unset, Test stb. parancs
Analog4-20 mA error stb. hiba

 

30. ábra: EVENTS LOG (Eseménytár) kijelzés parancs

SET DATE   15:32
      
Date: __/__/__
Time: 15:32

 

31. ábra: A SET DATE/TIME
(Dátum-idő beállítás) parancs
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IK-KK-NFG-8_V1-3.odt A gázjelző rendszer működése

3.4. AKTÍV ESEMÉNYEK KIJELZÉSE ÉS KEZELÉSE
Ha a központ nem nyugalmi helyzetben van, azaz bármilyen riasztás, vagy hiba esemény van, akkor ezek az
események a  ▲▼ nyilakkal a kijelzőre léptethetők és megtekinthetők. A kijelzési kép attól függ, hogy az
esemény riasztás, vagy hiba jellegű volt-e (l. 33. ábra).

Egy új  esemény bekövetkeztekor  a kijelzés automatikusan az aktív események kijelzésére vált,  egyúttal
megszólal a belső hangjelző is. Ez a kijelzési kép mindaddig fennmarad, míg a kezelő az ACK (Nyugta)
gombbal le nem nyugtázza az új eseményt. Nyugtázás után az esemény kijelzési képének jobb oldalán egy
"X" jelenik meg (l. 33. ábra). 

Minden új esemény (riasztás, vagy hiba) bekövetkeztekor 3 lehetőség közül lehet választani:

• az         ENTER gombot megnyomva részletesebb információk jeleníthetők meg az eseményről. (Erről a
kijelzési képről az             ESCAPE (KILÉPÉS)  gombbal lehet visszatérni az aktív események listájára.

• az             (ACK - Nyugta) gombbal nyugtázható az esemény és kikapcsolható a központ 
belső hangjelzője,

• a           (RESET - Törlés) gombot megnyomva törölhetők a fennálló (és már lenyugtázott!) események,
amennyiben az esemény kiváltó oka (riasztás vagy hiba) már megszűnt, és visszaállítható a központ
nyugalmi helyzete.

             Nyugta  (ACK) gomb  (kulcsos kapcsoló:              állás)

Egy esemény bekövetkeztekor (riasztás vagy hiba) megszólal a központ belső hangjelzője, a kijelzőn az
Active events (Aktív események) jelennek meg, azaz a riasztásban (ALARM) vagy hibában (EMR/FLT) levő
érzékelő, vagy egyéb hiba. 

A központ hangjelzőjének csendesítéséhez a kulcsos kapcsolót fordítsa             állásba és nyomja meg a
         Nyugta (ACK) gombot. Ennek hatására kikapcsol a hangjelző, és a kijelzett esemény jobb sarkában
egy "X" jelenik meg (l. 33./b ábra).

           RESET (Törlés) gomb  (kulcsos kapcsoló:                 állás)

Egy korábban már nyugtázott (jobb alsó sarkában "X") esemény törölhető a kijelzőről és a központ nyugalmi
helyzetébe visszaállítható a kulcsos kapcsoló           ( Nyitott lakat) állásánál megnyomott             RESET 
(Törlés) gombbal.

Megjegyzés:

Amennyiben a törölni kíván esemény még mindig fennáll (pl. egy érzékelő által mért gázkoncentráció még
mindig valamelyik riasztási szint felett van), akkor a riasztási esemény a törlése után újra jelentkezik, azaz
újra nyugtázni (              ) kell.

Promatt - Notifier NFG-8 telepítési és kezelési kézikönyv - 17 -

 

33. ábra: Az Aktív események kijelzési képe

* ALARM *  15:31
001   10%L  A1 

* EMR/FLT* 15:32
SENSOR 001 FLT X

a) Aktív, még nem törölt és 
nem is nyugtázott riasztás

b) Aktív, még nem törölt, de 
már nyugtázott hibajelzés
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P-NFG: Az NFG-8 központ konfigurálása számítógépről IK-KK-NFG-8_V1-3.odt

4. P-NFG: AZ NFG-8 KÖZPONT KONFIGURÁLÁSA SZÁMÍTÓGÉPRŐL

4.1. A PK-NFG PROGRAM RÖVID ISMERTETÉSE
A PK-NFG programmal egy NFG-8 gázjelző központ
• beprogramozott konfigurációja, illetve eseménytára számítógépre beolvasható és elmenthető,

• üzembe  helyezéskor  felkonfigurálható  a  rendszer  igényeinek  megfelelően  egy  előre  elkészített
konfigurációs fájlból,

• könnyen karbantartható.

4.2. A PROGRAM HARDVER KÖVETELMÉNYEI
Operációs rendszer: Windows XP, Windows Vista, Windows 7

CPU: Pentium 3, 5000 MHz
Rendszer memória (RAM): 256 Mbyte

Szabad merevlemez terület: 400 Mbyte 

4.3. A PROGRAM TELEPÍTÉSE
Másolja fel a számítógépre a PK-NFG program telepítő fájlját, majd az utasításokat követve telepítse.

A számítógép és az NFG-8 központ közötti kommunikáció az alapkártyán levő, és kapcsolóval kiválasztható
RS-323, vagy USB csatlakozón keresztül  történik.  A megfelelő  kommunikáció  érdekében a számítógép
kiválasztott portján és a központon azonos átviteli sebességet kell beállítani (a PK-NFG programmal).

4.3.1. A PROGRAM INDÍTÁSA

Indítsa el a PK-NFG-8 programot az NFG-8 PC-TOOL.bin fájlra,
vagy a  Start  menüben levő  ikonjára  kattintva.  Az indítás  után
valószínűleg  olasz  nyelven  jelentkezik  be  a  program,  ezért
érdemes  a  felső  Impostazione/  Lingua  (Settings-Beállítások/
Language-Nyelv) almenü pontnál az angol (English) verziót kiválasztani. A kézikönyv tovább részében az
angol nyelvű menüre történik hivatkozás.

Az indítás után megjelenő Bejelentkező (Login) képernyőn
(l. 34. ábra) kell megadni a kezelő, vagy Felhasználó nevét
(User Name) és Jelszavát (Password).

Gyárilag a "notifier" Felhasználó név és az "543210" Ielszó
van beállítva, mely Adminisztrátor szintű, azaz teljes elérést
biztosít  a  gázjelző  központ  konfigurálásához  és
kezeléséhez..

Ezt a Felhasználó nevet és jelszót ne változtassa meg!

Sikeres bejelentkezés esetén a következő ablakban meg kell adni, hogy
a  központ  milyen  összeállításával  kívánunk  foglalkozni.  A  kívánt
összeállítás alapvetően egy legördülő listából választható ki:

• NFG-8 (csak az alapkártya)

• NFG-8 + NFG-16R (alapkártya + relé bővítő kártya)

A megfelelő kiválasztása után kattintson az OK gombra.

Megjegyzés: 

Ha a központ és a számítógép már csatlakoztatva van (a megfelelő soros
port és átviteli sebesség van beállítva), akkor 

• a  Config  Detect  (Az  összeállítás  érzékelése)  gombra  kattintva  a  program  be  tudja  olvasni  a
csatlakoztatott központ összeállítását, illetve

• az  Auto  Detection  (Automatikus  összeállítás  érzékelés)  gombra  kattintva  a  program  beolvassa  és
automatikusan be is állítja a megfelelő összeállítást.

A kiválasztott, vagy beolvasott és jóváhagyott összeállítást az OK gombbal kell jóváhagyni-

- 18 - NFG-8 telepítési és kezelési kézikönyv Promatt - Notifier

User Name: notifier
Password: 543210

34. ábra: A Bejelentkező (Login) képernyő

35. ábra: A központ
összeállításának kiválasztása
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IK-KK-NFG-8_V1-3.odt P-NFG: Az NFG-8 központ konfigurálása számítógépről

4.3.2. A PROGRAM FŐ ABLAKA

A  központ  összeállításának
kiválasztása utáni képernyőn a
főmenü jeleneik meg, ahol vagy
• a felső menüsor

parancsaival, vagy
• néhány parancs gyors

ikonjával, vagy 
• az ablak alján levő

parancsokkal (melyek
mindegyike a menüsorból is
elérhető) 

lehet továbblépni.

A képernyő alsó részén megjelenő parancsok a menüpontok fejezeteiben lesznek részletesen ismertetve.

New Configuration Új konfiguráció 4.4.1. fejezet

Open configuration Konfiguráció megnyitása 4.4.1. fejezet

Settings Beállítások 4.4.2. fejezet

  - Serial Port   - Soros port 4.4.2. fejezet

Communication Kommunikáció 4.4.4. fejezet

  - Test   - Kapcsolat ellenőrzése 4.4.4. fejezet

  - Upload configuration from PC   - Konfiguráció feltöltése a
    központba

4.4.4. fejezet

Reports Jelentések 4.4.5. fejezet

   - Export to file (txt or excel)    - Exportálás fájlba (txt vagy excel)

Users Kezelők 4.4.3. fejezet

 - Application Users Management   - Kezelők 4.4.3. fejezet

  - Logout   - Kijelentkezés 4.4.3. fejezet

  - Access Log   - Bejelentkezések logja 4.4.3. fejezet

Other Egyebek 4.4.6. fejezet

  - Info   - Info 4.4.6. fejezet

  - Help   - Segítség 4.4.6. fejezet

  - Exit   - Kilépés 4.4.1. fejezet

4.4. A PK-NFG PROGRAM MENÜJE
A program mindig csak azokat a parancsokat, menüpontokat jeleníti meg, és engedi végrehajtani, melyek a
bejelentkezett kezelőnél korábban ki lettek választva. Egy Adminisztrátor szintű kezelőnek teljes hozzáférése
van, minden parancsot és funkciót el tud végezni. 

A program az egyes paraméterek beírásakor ellenőrzi azok hihetőségét, s ha azok az elvárt, megengedett
tartományon kívül vannak, hibát jelez.
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36. ábra: A PK-NFG program fő ablaka (Adminisztrátor szinten)

 

37. ábra: A Menüsor és néhány gyors parancsgomb
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P-NFG: Az NFG-8 központ konfigurálása számítógépről IK-KK-NFG-8_V1-3.odt

4.4.1. FILE (FÁJL) MENÜ

• New  (Új  konfiguráció):  A  paranccsal  egy  új,  még  kitöltetlen  konfiguráció
hozható létre, gyári alapértékekkel.

• Open  (Konfiguráció  megnyitása):  Egy  már  létező,  elmentett  konfiguráció
nyitható  meg.  A  gázjelző  központok  mentett  konfigurációi  "mskscfg"
kiterjesztésű fájlokban találhatók.

• Open  Event  Log  File  (Eseménytár  fájl  megnyitása):  Egy  korábban  egy
központból (a  Kommunikáció/ Eseménytár beolvasása központból paranccsal)
beolvasott  és  "elog"  kiterjesztésű  fájlba  mentett  eseménytár  megnyitása  és
kijeleztetése. A kijelzett eseménytár különböző paraméterek szerint szűrhető és
nyomtatható.

• Save (Mentés): A megnyitott (használatban levő) konfiguráció lemezre mentése.

• Compare  (Összehasonlítás):  Az  éppen
megnyitott  központ  konfigurációs  fájljának
összehasonlítása  egy  korábban  elmentett
konfigurációval.  A  parancsra  kattintva
kiválasztható  az  összehasonlításra  váró
konfigurációs fájl. 
Az  összehasonlítás  eredménye  egy  új
ablakban  jelenik  meg,  ahol  az  eltérő
paraméterek,  beállítások  "piros"  színnel
vannak kiemelve (l. 40. ábra).

• Save  as  .  .  (Mentés  másként  .  .  ):  A
megnyitott  konfiguráció  más  néven
menthető.

• Close (Bezárás):  A megnyitott  konfiguráció
mentés nélkül (!) bezárható.

• Exit  (Kilépés):  Kilépés  a  PK-NFG
programból.

4.4.2. SETTINGS (BEÁLLÍTÁSOK) MENÜ

• Serial  Port  (Soros  port):  Itt  állíthatók  be  annak  a  soros  portnak  a
paraméterei,  melyen  keresztül  a  számítógép  az  NFG-8  központhoz
csatlakozik.  Az  itt  beállított  átviteli  sebességen  (Baud  Rate)  fog
kommunikálni a központ az RS-232 vagy USB csatlakozóján keresztül (l. 42.
ábra).  USB  porton  történő  csatlakozás  esetén  érdemes  a  115200  bps
sebességet választani (mely egyben alapérték is).

• Language  (Nyelv):  A  PK-NFG  program
indításakor  érdemes  az  angol  (English)  nyelvet  kiválasztani,  hiszen  e
kézikönyv is az angol megnevezésekre hivatkozik. 
A kívánt "nyelv" kiválasztása után érdemes elmenteni a konfigurációs fájlt
(Save vagy Save as . . parancs), mert egyébként a kiválasztott nyelv elvész.

Fontos:
A magyar ékezetes karaktereket nem érdemes használni, mert a program
hibásan kezeli őket! 
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38. ábra: Fájl menü

39. ábra: Egy kijelzett, szűrhető eseménytár listája

 

40. ábra: A Compare (Összehasonlítás) parancs kimenete

41. ábra: Settings
(Beállítások) menü

 

42. ábra: A soros port
beállítása
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4.4.3. USERS (KEZELŐK) MENÜ

• Logout (Kijelentkezés): A parancsot kiválasztva a korábban bejelentkezett
kezelő, felhasználó kijelentkezhet a programból.

• Access Log (Kezelési jelentés): A parancsot kiválasztva egy új ablakban
megjeleníthetők a kezelők korábbi be- és kijelentkezési időpontjai, valamint
az általuk elvégzett műveletek (l. 44. ábra). 

4.4.4. COMMUNICATION (KOMMUNIKÁCIÓS) MENÜ

A Kommunikációs menüben az NFG-8 központ és a PK-NFG program közötti
különböző típusú adatátvitelek választhatók ki.

A parancsok használata előtt csatlakoztassa a számítógépet a központhoz az
RS-232 vagy az USB kábelen keresztül (l. 13., 14. és 15. ábrák).

• Test Command (Ellenőrzés parancs): 
A paranccsal ellenőrizhető, hogy a számítógép és az NFG-8 központ között
megfelelő-e a kapcsolat. (A Test Command során a számítógép dátum-
ideje is letöltődik a központba.) Minden kapcsolatfelvétel előtt a program
kéri a központ jelszavának megadását (l. 46. ábra), s csak akkor indul el az adatátvitel, ha a központban

levő jelszó azonos a kezelő által megadottal. 
Az  NFG-8  központok  gyárilag  beállított  jelszava
000000 (6  db  "0"),  mely  a  Change  Control  Unit
Password paranccsal módosítható.
Fontos:  
Ha a központ jelszavát nem ismeri, vagy elfelejtette,
akkor  a  programmal  nem  tud  hozzáférni  a
központhoz (meg mással sem)!
A jelszó megadása után a kapcsolat  ellenőrzése a
Start  gombbal  indítható,  és  az  Abort  gombbal
leállítható.

• Upload Configuration into CPU (Konfiguráció betöltése a központba): 
A konfigurációs adatok központba töltése előtt a program egy felugró üzenettel figyelmeztet arra, hogy
érdemes a betöltés előtt az eseménytárat elmenteni (l. 48. ábra: Do you want to save the event log before
downloading the new configuration?)). Ezt a lehetőséget a központ első alkalommal történő konfigurálása
előtt NE válasszuk! Az Igen gombra kattintva megtörténik az eseménytár mentése.

Ezután a program a központ jelszavát kéri (l. 47. ábra),
majd  a  jelszó  megadása  után a  Login  gombra  kattintva  indul  csak  meg  ténylegesen a  konfiguráció
központba töltése. 

• Download Configuration from CPU (Konfiguráció beolvasása a központból): 
A  paranccsal  a  csatlakoztatott  NFG-8  központ  konfigurációja  olvasható  be a  számítógépbe az előző
parancshoz hasonló lépésekkel (központ jelszavának megadása stb.). 
A központból beolvasott konfiguráció felülírja a program által a képernyőn kijelezett korábbi konfigurációt,
és egyben mentésre is kerül. Alapbeállításban a konfiguráció a 
c:\Documents  and settings  \  user  \  Documents  \  NFG-8  \  Configs  mappába mentődik,  de  a  felugró
ablakban ezen lehet módosítani. 
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43. ábra: Users (Kezelők)
menü

44. ábra: Kezelési jelentés

 

45. ábra: Kommunikációs
menü

 

46. ábra: A központ jelszavának megadása
(minden) kapcsolatfelvétel előtt

 

48. ábra: Konfiguráció betöltése a központba
 

47. ábra: A központ jelszavának megadása©
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• Download Event Log from CPU (Eseménytár beolvasása a központból): 
A paranccsal a csatlakoztatott központ eseménytára olvasható be a számítógépbe az előző parancsokhoz
hasonló lépésekkel (központ jelszavának megadása stb.). Az adatátvitel 1-2 percig tarthat..
A központ eseménytára minden új konfigurálás után újra indul.
A központból beolvasott eseménytár egyben mentésre is kerül, alapbeállításban a 
c:\Documents and settings \ user \ Documents \ NFG-8\ Log mappába. 
A beolvasás után az eseménytár tartalma egy új ablakban meg is jelenik a képernyőn (l. 49. ábra). 

Az eseménytár oszlopainak értelmezése:

◦ Id (Azonosító): az esemény sorszáma

◦ Date (Dátum): az esemény bekövetkeztének ideje

◦ Event type (Esemény típusa): l. alábbi táblázat 
 

◦ Event (Esemény): Az esemény típusának részletesebb leírása

◦ Value (Érték): Pl. a gázkoncentráció értéke egy riasztáskor

◦ Unit (Mértékegység): A kiírt érték mértékegysége (ppm, %ARH, tf% stb.)

◦ User (Kezelő): A kezelő (felhasználó) azonosítója egy általa végrehajtott művelet  
(pl. Nyugtázás, Törlés, Bejelentkezés stb.) esetén

◦ Device (Eszköz): Az eseményt kiváltó hw. eszköz: pl. érzékelő, relé 

◦ Zone (Zóna): A központ zónája.(Az NFG-8 központnál nincs szerepe!) 

◦ Channel (Csatorna): Az eseményt kiváltó csatorna (érzékelő) száma.

A képernyő tetején beállíthatók különböző keresési szűrők, mellyel az eseménytár listája optimalizálható.
Lehet szűrni az esemény típusára, az esemény bekövetkeztére stb. 
A PRINT (Nyomtatás) gombbal a lista ki is nyomtatható a számítógéphez csatlakoztatott nyomtatón.
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49. ábra: A központból beolvasott eseménytár kijelzése

Esemény típusa Leírás

Confirm 
(Acknowledge)

Nyugta Egy esemény nyugtázása / belső hangjelző kikapcsolása.

Reset Törlés Egy esemény törlése (a központ nyugalmi helyzetbe állítása.
Info Info Olyan  általános  események  mint  pl.  Login  (Bejelentkezés),

Logout (Kijelentkezés), egy riasztás újra jelentkezése stb. 
Configuration Konfiguráció A központ valamilyen konfigurációs hibája.
Device Eszköz Egy eszközhöz (érzékelő,relé) tartózó bizonyos paraméterek

megváltoztak (pl. az érzékelő riasztási szintjei).
Alarm Riasztás Egy riasztási esemény valamelyik érzékelőről.
Fault Hiba Egy hiba esemény valamelyik érzékelőről, reléről.
Emergency Táphiba Valamilyen táphiba esemény.
Serial connection Soros kapcsolat A soros átvitellel kapcsolatos esemény.
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• Change Control Unit Password (Központ jelszavának módosítása): 

A központtal történő bármilyen adatátvitelhez (fel/letöltés, eseménytár beolvasás
stb.) ismerni kell a központ jelszavát, ami gyárilag 000000, de ezzel a paranccsal
módosítható.

A jelenlegi jelszó (Current password) megadása után kétszer meg kell adni az új
jelszót  (New  password és  Confirm  new  password mezők),  melyet  ezután  a
program beír a központba (l. 50. ábra).

Fontos:

Érdemes a gyári jelszót (6 db 0) meghagyni, mert  ha elfelejti,  vagy elhagyja a
módosított  jelszót,  akkor  többet nem lehet a központhoz hozzáférni a PK-NFG
programmal (meg mással sem).

4.4.5. REPORTS (JELENTÉSEK) MENÜ

A  Reports  menü  parancsaival  az  aktuális,  képernyőn  levő)
konfigurációs  fájlban  beállított  paraméterek  kétfajta  formátumba
menthetők:

• Export to text file (Exportálás txt szövegfájlba): A "txt" kiterjesztésű
fájl adatai szokásos szövegszerkesztő programmal (Notepad, Word)
tovább szerkeszthetők.

• Export  to  Excel  (Exportálás Excel  formátumba):  Az "xls"  kiterjesztésű fájl  adatai  Excel  programmal
tovább szerkeszthetők.

Figyelem: 

A központ  és  az érzékelők  konfigurálása  során  érdemes  ékezet  nélküli  karaktereket  használni,  mert  a
magyar ékezetek a jelentéseket kicsit megzavarhatják.

A tovább-szerkesztésre szolgáló program(ok)nak természetesen telepítve kell lenni a számítógépen.

4.4.6. INFO MENÜ

Az  Info  menüből  a  PK-NFG  program  verziója,  valamint  az  aktuális  kezelő
(felhasználó) neve ismerhető meg.

Sajnos a programhoz Súgó nem tartozik.

4.4.7. EGY ÚJ NFG-8 KONFIGURÁLÁSÁNAK JAVASOLT LÉPÉSEI

• Indítsa el a PK-NFG programot, és lépjen be a programba (notifier / 543210 felhasználó adatokkal).

• Csatlakoztassa az NFG-8 központot a számítógéphez.

• A Settings/ Serial Port menüben válassza ki a megfelelő portot és (gyári új központ esetén) a 115200 bps
átviteli sebességet.

• A  bejelentkezés  után  az  Auto  Detection  gombra  kattintva  olvassa  be  a  csatlakoztatott  központ
összeállítását.

• A következő lépésben

◦ nyisson meg egy új, üres konfigurációs fájlt a File/ New paranccsal, és adja meg a helyszíni rendszer
konfigurációs adatait, majd mentse el a fájlt, vagy 

◦ a File/ Open paranccsal nyissa meg a helyszín egy korábban megszerkesztett konfigurációs fájlját, s
ah szükséges, módosítsa, majd mentse el.

• A Communication/ Upload Configuration into CPU parancsot elindítva töltse le a konfigurációs adatokat
az NFG-8 központba. 
Figyelem:  Egy gyári  új  központ  esetén soha ne olvassa  be az eseménytár  tartalmát  a  konfiguráció
letöltése előtt, bár a program ezt felajánlja! (Gyári új központ esetén az eseménytár még nem tartalmaz
érdemi információkat.)

• Ellenőrizze az üzembe helyezett rendszert.
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50. ábra: A központ
jelszavának módosítása

 

51. ábra: Jelentések menü

 

52. ábra: Info menü
kijelzése
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4.5. A GÁZJELZŐ KÖZPONT KONFIGURÁLÁSA
A File/ Open (Fájl/ Megnyitás) paranccsal olvassa be a helyszín gázjelző központjához tartozó legutoljára
mentett konfigurációs fájlt, melyet így módosíthat. 

Ha nem tudja biztosan, melyik a legutolsó változat, akkor a Communication/ Download Configuration from
CPU  (Kommunikáció/  Konfiguráció  beolvasása  a  központból)  paranccsal  olvassa  be  az  aktuális
konfigurációt.
Egy  új  gázjelző  rendszer  (üzembe  helyezése)  esetén  használhatja  a  File/  New  (Fájl/  Új  konfiguráció)
parancsot az adott rendszer konfigurációs fájljának elkészítéséhez.
Az adott  gázjelző  rendszer  konfigurációs  paraméterei  4  fülön  kiválasztható  ablakban  jelennek  meg  és
módosíthatók:

• System Info (Rendszer információk): A helyszínre és a telepítőre vonatkozó információk.

• General  Settings (Általános  beállítások):  Néhány  általános,  globális  paraméter  a  rendszerre
vonatkozóan.

• Channels  (Csatornák-Érzékelők):  A  rendelkezésre  álló  8  db  csatornára  (bemenetre)  csatlakoztatott
gázérzékelők beállítási paraméterei.

• Relays (Relék): A rendelkezésre álló 6 (vagy 6+16) relé beállítási, működési paraméterei.

4.5.1. SYSTEM INFO (RENDSZER INFORMÁCIÓK) FÜL

A rendszert  telepítő és a felhasználó cég adatai
adhatók meg ebben az ablakban:

• Distributor:  A  rendszert  telepítő,  üzembe
helyező cég neve

• Contact details: A cég elérhetősége 

• Panel type: A gázjelző központ típusa, jellege
(pl. garázs, labor, pince stb.)

• Serial No.: A központ sorozatszáma

End user info (Felhasználó)

• Company name: A cég neve

• Plant  name:  Az  egység  neve  (A  központ
nyugalmi helyzetében ez a név jelenik meg a
kijelzőn)

• Contact details: A cég elérhetőssége

• Responsible person: A felelős személy

• Contact details: . . . és elérhetősége

4.5.2. GENERAL SETTINGS (ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁSOK) FÜL

Néhány általános, globális paraméter a rendszerre
vonatkozóan, a gyárilag beállított  alapérték és a
megengedett tartomány feltüntetésével:

• Warm Up Time (Bemelegedési idő): 3 perc (2
-  10  perc);  A  központ  bekapcsolása  után  a
normál  működésig  tartó  idő,  melyre  a
gázérzékelők beállása miatt van szükség. 

• Slave Address (Slave cím): 1: Ne módosítsa!

• Maintenance  Time  (Karbantartás  ideje):  30
perc  (10  -  60 perc);  Egy Teszt/Karbantartás
üzembe  állított  csatorna  (érzékelő)  ezen  idő
letelte  után  tér  vissza  automatikusan  normál
üzemmódba.

• Buzzer  Reactivation  Time (Zümmer
újraaktiválás ideje): 60 perc (20 - 120 perc); Az
az idő, mely után a zümmer (belső hangjelző)
újra  megszólal  egy  lenyugtázott  (ACK)
esemény után. 
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53. ábra: A System Info fül képernyője

 

54. ábra: A General Settings fül képernyője
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4.5.3. A CHANNELS (CSATORNÁK - ÉRZÉKELŐK) FÜL

A  Channels  (Csatornák/érzékelők)  fül  egyik
ablakában  gyorsan  áttekinthetők,  míg  a  másik
ablakában részletesen beállíthatók a központ 8 db
csatorna  (érzékelő)  bemenetére  kötött
gázérzékelők paraméterei.

➢ Channel Overview (Csatorna áttekintés) fül: A
képen a 8 db gázérzékelő ikonja látható 
-  rózsaszín ikon:  Not  defined  (Még  nem
konfigurált, nem programozott),
- sárga ikon: Defined (Már programozott). 
 

Az egeret valamelyik ikonra húzva, egy külön
ablakban megjelennek a kiválasztott  érzékelő
eddig beállított paraméterei (l. 55. ábra).
 

Az egérrel valamelyik érzékelő ikonján kattintva
megnyílik  az  érzékelő  részletes  beállítási
ablaka,  amely  valójában  már  a  Channel
Manage  (Csatorna/érzékelő  beállítás)   fülhöz
tartozik (l. 56. ábra).  

➢ Channel  Manage  (Csatorna/érzékelő
beállítás) fül: 

A  megjelenő  ablakban  a  konfigurálásra
kiválasztott csatorna (érzékelő, avagy 4-20 mA-
es bemenet) sora inverzben, illetve egy kerettel
körülvéve  látszik.  A  kiválasztott  érzékelő
paraméterei 2 fülön elérhető ablakban állíthatók
be.

- Detector (Érzékelő) fül:

Három legördülő listából választható ki, hogy az
adott  bemenetre  milyen  érzékelő  lesz  (lett)
csatlakoztatva:

➢ Profile (Profil) lista: 
A  legördülő  listából  (l.  2.  táblázat)  kell
kiválasztani, hogy az adott csatornára milyen
jellegű gázérzékelő van csatlakoztatva. 
Természetesen  a  listából  kiválasztott
profilnak  megfelelő  érzékelőt  kell  a
csatornára  (bemenetre)  csatlakoztatni:  pl.
mérgező (toxic) gáz esetén CO, CO2, NO stb., míg éghető (LEL) gáz esetén ammónia, etán, metán,
propán stb. érzékelőt.).
A kiválasztott Profil általában meghatározza azt is, milyen módon jelzi ki a központ az érzékelő által
mért koncentrációt (%ARH, ppm, tf%), illetve az egyes riasztási szintek értékeit. A gyárilag felajánlott
riasztási szintek az Alarm Settings (Riasztási szintek) fül ablakában természetesen módosíthatók.
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56. ábra: A Channels/ Channels Manage fül képernyője

Profil Magyarázat

LEL 
(Low Explosion Limit)

ARH - éghető
(Alsó Robbanási Határ)

- Éghető, robbanásveszélyes gázok érzékelő.
- Koncentráció kijelzés az ARH százalékában
- Riasztási szintek ált.: 10 / 20 / 30 %ARH-nál.

Oxygen Deficiency Oxigén csökkenés - Riasztási szintek:  19,5 / 18,5 / 17,5 tf%-nál

Oxygen Enrichment Oxigén dúsulás - Riasztási szintek:  22/ 23 / 24 tf%-nál

Oxygen for Inertisation Oxigén inertizáláskor - Riasztási szintek:  1,5/ 2,5 / 3,5 tf%-nál

Oxygen Mixed Mode Oxigén kevert üzemmód - Riasztási szintek:  19,5/ 17 / 23 tf%-nál

Toxic Mérgező gáz - Az összes mérgező gáz
- Koncentráció kijelzés ppm-ben
- Riasztási szintek: az adott érzékelő mérési
   tartományának és az adott gáznak megfelelően

2. táblázat: A Channel/ Profile (Érzékelő profil ) értelmezése

 

55. ábra: A Channels  Overview fül áttekintő képernyője
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P-NFG: Az NFG-8 központ konfigurálása számítógépről IK-KK-NFG-8_V1-3.odt

➢ Gas-type (Gáz típus) lista:
Ebben a listában a korábban kiválasztott Profilnak megfelelő
gázok  közül  lehet  választani.  Természetesen  itt  is  csak
olyan  Gáz-típust  válasszon,  amilyen  érzékelőt  az  adott
csatornára  (bemenetre)  csatlakoztat.  A  57.  ábrán  a
mérgező (toxic) Profilhoz gázok listája látható. 
Ha egy csatornára pl. VGS.DU-CO szén-monoxid érzékelőt
csatlakoztat, akkor a Profil listából a Toxic (Mérgező), míg a
Gas-type (Gáz-típus) listából a Carbon-Monoxid (CO) sort
kell választani. 
Ha  egy  csatornára  pl.  VGS.AD-ME  nyomásálló  tokozású
metán érzékelőt csatlakoztat, akkor a Profil listából a LEL
(éghető ARH), míg a Gas-type (Gáz-típus) listából a Methane (Metán CH4) sort kell választani.

➢ Detector Model (Érzékelő típus) lista:
Ebből  a  listából  a  korábban  kiválasztott  Profil  és  Gáz-
típusnak  megfelelő  érzékelő  típus  választható  ki.  A  VGS
gázérzékelő  sorozatban  általában  minden  érzékelőnél
választható  egy nyomásálló  tokozatú VGS.AD,  illetve  egy
pormentes tokozatú VGS.DU típus. A 58. ábrán látható LEL
(ARH-éghető)  profilhoz  és  a  metán  gáz-típushoz  pl.  a
VGS.AD-ME,  vagy  a  VGS.DU-ME  gázérzékelők
választhatók.

➢ Channel Description (Érzékelő neve): Ebben a mezőben
egy  16  karakteres  elnevezés  rendelhető  az  érzékelőhöz,  mely  a  központ  kijelzőjén  a  csatorna
(bemenet) sorszámával együtt megjelenik a központ kijelzőjén, és segít az érzékelő azonosításában. A
név utalhat az érzékelő által mért gázra, vagy a telepítés helyére. 
Lehetőleg ékezet mentes karaktereket használjon!

➢ Disable Buzzer for the First Threshold  (Zümmer tiltás Alarm1-re): A jelölőnégyzetet kipipálva az
érzékelő legalacsonyabb szintű (Alarm1) riasztása nem szólaltatja meg a központ belső hangjelzőjét
(zümmer).

A Detector (Érzékelő) fül ablakában még 2 gomb található:

➢ Reset Channel (Csatorna/Érzékelő törlés) gomb: 
A gombra kattintva a listából éppen kiválasztott érzékelő adatai törlődnek.

➢ Clone Channel (Csatorna/Érzékelő klónozás) gomb: 
A  gombra  kattintva  az  éppen  kiválasztott
érzékelő  beállított  paraméterei  átmásolhatók
egy másik, vagy akár az összes érzékelőbe. A
beillesztendő  érzékelők  egy  új  ablakban
választhatók  ki,  és  maga  a  beillesztés  az
Accept  (Elfogad)  gombra  kattintva  hajtható
végre (l. 59. ábra). 
Az  Also  clone  channel  description jelölő
négyzetet  kiválasztva  az  érzékelő  neve  is
átmásolódik. 
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57. ábra: Választható Gáz-típusok
mérgező (toxic) profil esetén

 

58. ábra: A konkrét érzékelő kiválasztása
a Detector Model (Érzékelő típus) listából

 

59. ábra: Clone Channel gomb új ablaka
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IK-KK-NFG-8_V1-3.odt P-NFG: Az NFG-8 központ konfigurálása számítógépről

- Alarm settings (Riasztási szintek) fül:
A  fülre  kattintva  megjelenő  ablakban  az
érzékelőhöz  tartozó  riasztási  szintek
állíthatók  be  az  érzékelő  egy  szűkebb,
pirossal jelzett mérési tartományán belül. 
Minden  érzékelőhöz  3  riasztási  szint
rendelhető 
- Alarm1 (Figyelmeztetés) 
- Alarm2 (Előjelzés)
- Alarm3 (Vészjelzés)
Az Alarm1-hez tehát a legalacsonyabb, míg
az  Alarm3-hoz  a  legmagasabb
gázkoncentráció  tartozik  (kivéve az Oxigén
csökkenést  jelző  és  az  Oxigén  kevert
üzemmódú érzékelőket). 
A riasztási szintek csúszkákkal állíthatók be. A beállítás a csúszka húzásával, a csúszka két oldalán levő
"-" és "+" gombokkal, illetve a jobb oldali mezők beírásával történhet. A program néhány szabályt ellenőriz,
hibás értéket nem fogad el:

✔ A legalacsonyabb (Alarm1) szint nem lehet a mérési tartomány 5%-nál kisebb.
✔ Alarm1<Alarm2  és  Alarm2<Alarm3,  azaz az Alarm1-hez a  legalacsonyabb,  míg  az Alarm3-hoz a

legmagasabb gázkoncentráció tartozik (kivéve az Oxigén csökkenést jelző és az Oxigén kevert üzemű
érzékelőket).

✔ LEL profilú  (ARH -éghető)  érzékelőknél  az Alarm3  szint  legfeljebb  60% ARH lehet   (II  csoportú
berendezésekre szolgáló korlátozás az EN60079-29 szerint). 

A beállított riasztási szintek az érzékelő mérési tartományának százalékában állíthatók be, de a program
kijelzi az ezekhez tartozó %ARH, vagy ppm értékeket is. 

- Overrange (Tartomány felett) csúszka: 

A  csúszkával  beállítható,  hogy  magas  gázkoncentrációnál  a
mérési  tartomány  felett  hány  százalékkal  legyen  hiba-  vagy
riasztásjelzés. Gyári beállításban az Overrange értéke 100%, azaz
a mérési tartomány felső értékével egyezik. 

Zárt lakat esetén 
a beállított gázkoncentráció elérésekor a központ riasztásjelzést ad, tehát az Overrange (Tartomány felett)
jelzés egy Alarm4 szintnek is tekinthető, és/vagy a beállított határ túllépésekor bekövetkező riasztásjelzés
"tárolt" jellegű, azaz nyugtázás után törölni kell (Reset gomb). 

Nyitott lakat esetén 
a beállított gázkoncentráció elérésekor a központ hibajelzést ad, és/vagy a jelzés "követő" jellegű, azaz
magától megszűnik, ha a gázkoncentráció a jelzési szint alá csökken. 

- Hysteresis (Hiszterézis) csúszka: 

A csúszkával beállítható, hogy a riasztási szintek közelében a teljes mérési tartomány hány százalékában
mozoghat a mért gázkoncentráció fel, vagy le anélkül, hogy a központ ezt a mozgást állapotváltozásnak
tekintse. (Tehát egy adott riasztási (vagy hibajelzési) szint közelében "billegő" gázkoncentráció nem fog
állandóan, új riasztásokat (hibajelzéseket) okozni.)
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60. ábra: Az Alarm settings (Riasztási szintek) fül ablaka

 

61. ábra: Overrange beállítása
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P-NFG: Az NFG-8 központ konfigurálása számítógépről IK-KK-NFG-8_V1-3.odt

4.5.4. RELAY (RELÉK)  FÜL:

A Relays (Relék) fül egyik ablakában gyorsan áttekinthetők, míg
a másik ablakában részletesen beállíthatók a központ belső 6 db
(vagy opcionális relé kártya esetén 6 + 16 db) relé kimenetének
paraméterei.

➢ Relay Overview (Relé áttekintés) fül: 
A képen a 6 (vagy 6 +16) db relé ikonja látható
-  rózsaszín ikon:  Not  defined  (Még  nem  konfigurált,  nem
programozott),
- sárga ikon: Defined (Már programozott)
- világoskék ikon: Hiba relé (NFG-8-nál az 1. relé). 
 

Az  egeret  valamelyik  ikonra  húzva,  egy  külön  keretben
megjelennek a kiválasztott relé eddig beállított paraméterei (l.
62. ábra).
 

Az egérrel valamelyik relé ikonján kattintva megnyílik  a relé
részletes  beállítási  ablaka,  amely  valójában  már  a  Relay
Manage (Relé beállítás)  fülhöz tartozik (l. 63. ábra). 

Az NFG-8  esetén az  1.  belső  relé  a  rendszer  Általános
hibájához  van  rendelve (bár  ezt  a  világoskék  szín  nem
jelzi!), így az nem módosítható, nem programozható.

➢ Relay Manage (Relé beállítás) fül: 

A  megjelenő  ablakban  a  konfigurálásra
kiválasztott  relé  sora  inverzben,  illetve  egy
kerettel  körülvéve  látszik.  A  kiválasztott  relé
paraméterei 2 fülön elérhető ablakban állíthatók
be. 
Az  egyes  relék  működése  vagy  a  gázjelző
rendszer valamilyen általános állapotához, vagy
bizonyos érzékelők  egy adott állapotának ÉS,
illetve  VAGY kapcsolatához rendelhető.  Ezen
kívül  megadható  tárolt,  vagy  követő
működésük,  illetve  működési  módjuk
(folyamatos, pulzált, időzített).

A  relék  beállítása  előtt  érdemes  a  Has
extension  (Bővítő  kártya)  jelölő  négyzetet
kipipálni,  ha  a  rendszerben  az  NFG/16REL
bővítő  kártya  is  be  van  szerelve.  Ennek
hatására  a  bővítő  kártyán  levő  relék  is
megjelennek a listában, és beállíthatók. 

Megjegyzés:
A bővítő relé kártya reléi akkor is megjelennek automatikusan, ha a program indításakor az "NFG-8 +
NFG-16R" központ összeállítást választja (l. 4.3.1. fejezet).

Description (Relé neve) mező: Ebben a mezőben egy 16 karakteres elnevezés rendelhető a reléhez,
mely a relé sorszámával együtt megjelenik a központ kijelzőjén, és segít a relé azonosításában. A név
utalhat a relé funkciójára. Lehetőleg ékezet mentes karaktereket használjon!

A Relay Manage (Relé beállítás) ablakában még 2 további  gomb található:

Reset Output (Relé törlés) gomb: 
A gombra kattintva a listából éppen kiválasztott relé adatai törlődnek.

Clone Output (Relé klónozás) gomb: 
A gombra kattintva az éppen kiválasztott relé beállított paraméterei átmásolhatók egy másik, vagy akár az
összes relébe. A beillesztendő relék egy új ablakban választhatók ki, és maga a beillesztés az Accept
(Elfogad) gombra kattintva hajtható végre (l. Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábra). 
Az Also clone channel description jelölő négyzetet kiválasztva a relé neve is átmásolódik. 
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62. ábra: A Relay (Relék) fül áttekintő
képernyője

 

63. ábra: A Relé beállítás ablaka
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IK-KK-NFG-8_V1-3.odt P-NFG: Az NFG-8 központ konfigurálása számítógépről

- Events (Események) fül:

Egy relé beállításakor először azt kell kiválasztani, hogy a relé működését (bekapcsolását) a gázjelző
rendszer  valamelyik  általános  állapotához  (Generic  -  Általános),  vagy  bizonyos,  egymással  logikai
kapcsolatban  levő  érzékelők  (Sensor  -  Érzékelő)  egy  adott  állapotának  bekövetkeztéhez  akarjuk-e
rendelni. 
Az ablak bal alsó sarkában található "lakat" szimbólumra kattintva módosítható a relé üzemmódja

- Tárolt üzemmód (Latched; zárt lakat) /amikor a relé csak a kiváltó esemény/állapot nyugtázása, majd
törlése után kapcsol ki, áll vissza alaphelyzetébe/    és

- Követő üzemmód (Unlatched; nyitott lakat) /ha a kiváltó esemény/állapot megszűnik, a relé is kikapcsol/

között.

- Generic (Általános állapot) gomb:

A gombra kattintva az 64. ábrán látható listából és a 3.
táblázatból választható ki, hogy az adott relé a gázjelző
központ mely általános állapotának a bekövetkeztekor
aktiválódjon. 
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64. ábra: Relé hozzárendelés a központ egy
általános állapotához

Általános állapot Magyarázat

Signal Fault Jel hiba Valamely érzékelő 4-20 mA-es jele hibás (<2 mA).

System Fault Rendszerhiba A gázjelző központ meghibásodott. 

Test/Mainten. Tesztben A központ valamelyik csatornája vagy reléje tesztben van.

Unset Tiltva A központ valamelyik érzékelője vagy reléje tiltva van.

Emergency Táphiba Valamilyen (összevont) tápegység hiba van.

AC Fail Hálózat hiba Nincs hálózati feszültség.

Battery Low Alacsony akku Az akkumulátorok feszültsége alacsony.

Buzzer Zümmer Szól a belső hangjelző.

Alarm1 Alarm-1 Valamelyik érzékelő Alarm-1 riasztást jelez.

Alarm2 Alarm-2 Valamelyik érzékelő Alarm-2 riasztást jelez.

Alarm3 Alarm-3 Valamelyik érzékelő Alarm-3 riasztást jelez.

Overrange Tartomány felett Valamelyik érzékelő a mérési tartomány feletti (>20 mA) gázt mér.

Underscale Alacsony érték Valamelyik érzékelő 4 mA alatti értéket ad.
 

3. táblázat: A gázjelző rendszer  általános állapotai, melyekkel a relék vezérelhetők
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P-NFG: Az NFG-8 központ konfigurálása számítógépről IK-KK-NFG-8_V1-3.odt

- Sensor (Érzékelő) gomb:

A Sensor gombra kattintva kiválasztható, hogy a relé egy érzékelő, vagy az
érzékelők  egy  logikai  (ÉS  -  VAGY)  csoportjának  egy  kiválasztott
állapotának/eseményének a bekövetkeztekor aktiválódjon. Az érzékelő(k)
állapota/eseménye  az  Event  type  (Eseménytípus)  legördülő  listájából
választható ki (l. 65. ábra és  4. táblázat). 

Egy-egy relé csak egyféle érzékelő állapottal, eseménnyel működtethető,
azaz megadható, hogy pl. a 3. számú relé akkor működjön, ha Alarm-3
állapotban van a 2. vagy a 4. érzékelő, de már az nem adható meg, hogy
2. érzékelő Alarm-1 vagy a 4. érzékelő Alarm-2 állapotára működjön. . 

 

Miután kiválasztotta a kívánt  érzékelő állapotot/  eseményt,
meg kell  adni,  hogy mely érzékelő(k)ről  van szó,  és azok
milyen logikai kapcsolatban legyenek. 

Az  67.  ábra  szerint  kattintson  az  Add/Remove
(Hozzáad/Kitöröl) gombra az érzékelők kiválasztásához.
Egy  külön  ablakban  (l.  66.  ábra)  megjelenik  az  eddig
konfigurált érzékelők listája, melyből kiválasztható(k) az(ok)
az érzékelő(k),  melyek egy adott (pl. Alarm-3)  állapotának
bekövetkeztével szeretné a relét működtetni. 

Az érzékelők kiválasztása a Confirm (Jóváhagy) gombbal fogadható el. 
Miután kiválasztotta, mely érzékelők (pl. 3., 4. és 5.), melyik állapotának (pl. Alarm-3) bekövetkeztével
szeretné működtetni a relét, meg kell adni az érzékelők logikai kapcsolatát (l. 67. ábra OR, illetve AND
gombok). 

Az előző példánál maradva: 

- OR (VAGY) kiválasztása esetén a relé működésbe lép, amint a 3., 4. vagy 5. érzékelők bármelyike
Alarm-3 riasztást  jelez.  Amennyiben csak  1  db érzékelő  van kiválasztva,  akkor  a  logikai  operátor
mindenképpen OR (VAGY) lesz. 

-  AND (ÉS) kiválasztása esetén a felugró Voting settings (Szavazás)
ablakban (l. 68. ábra) azt is meg kell adni, hogy a kiválasztott (3 darab)
érzékelő  közül  legalább  hány érzékelőnél  kell  fennállni  az  Alarm-3
állapotnak a relé működtetéséhez. (AND operátor esetén tehát nem
feltétlenül kell  az összes kiválasztott  érzékelőnek azonos állapotban
lenni a relé működtetéséhez, csak az ablakban megadott számúnak.)

Megjegyzés: Legfeljebb 6 db érzékelő együttállása választható ki! 
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65. ábra: Az Esemény típus
(Event Type) kiválasztása

Érzékelő állapota Magyarázat

FULLSCALE            

ALARM1 Alarm-1 Az érzékelő Alarm-1 riasztást jelez.

ALARM2 Alarm-2 Az érzékelő Alarm-2 riasztást jelez.

ALARM3 Alarm-3 Az érzékelő Alarm-3 riasztást jelez.

OVERRANGE Tartomány felett Az érzékelő 20 mA-nél nagyobb értéket ad.

UNDERSCALE Alacsony érték Az érzékelő 4 mA-nél alacsonyabb értéket ad. 

SENSOR FAULT Érzékelő hiba Az érzékelő hibás.
 

4. táblázat: A relét működtető érzékelő(k) állapotának kiválasztása

 

67. ábra: Az  érzékelők és a logikai operátor kiválasztása

 

66. ábra: A logikai kapcsolatban levő relé
működtető érzékelők kiválasztása

 

68. ábra: A  relé működtetést
kiváltó együttesen jelző

érzékelők számának
kiválasztása
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IK-KK-NFG-8_V1-3.odt P-NFG: Az NFG-8 központ konfigurálása számítógépről

➢ Operation Mode (Működési mód) fül

Miután az Event (Események) fülön beállította, milyen feltételek mellett kell a relének működésbe lépnie,
az Operation mode (Működési mód) fülre lépve beállíthatja a relé működési módját. Három működési
mód közül lehet választani (l. 69. ábra): folyamatos, pulzált vagy időzített. 

- Steady (Folyamatos) relé üzem: 

A relé bekapcsol miután az Events fülön beállított
működtetési feltételek teljesülnek, 
valamint  az  Activation  Delay  (Bekapcsolási
késleltetés) letelik.
A relé kikapcsol miután az Events fülön beállított
működtetési  feltételek  megszűnnek  (pl.  követő
működésű  relé  esetén  a  gázkoncentráció  a
riasztási  szint  alá csökken,  vagy tárolt  működésű
relé esetén a jelzés törölve lett /Reset/), 
valamint  az  Deactivation  Delay  (Kikapcsolási
késleltetés) letelik.

- Pulsed (Pulzáló) relé üzem:

A relé ciklikusan bekapcsol miután az Events fülön
beállított  működtetési  feltételek  teljesülnek  az  ON
paraméterben megadott T1 ideig, majd kikapcsol az
OFF paraméterben megadott T2 időre, 
A pulzálás addig folytatódik amíg az Events  fülön
beállított  működtetési  feltételek  fennállnak,  mire  a
relé végleg kikapcsol.

- Timed (Időzített - 1 pulzus) relé üzem

Az  Events  fülön  beállított  működtetési  feltételek
teljesülése  után  a  relé  az  Activation  Delay
(Bekapcsolási késleltetés - T1) mezőben megadott
idő után bekapcsol az Activation Time (Bekapcsolási
idő - T2) mezőben megadott ideig.  
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69. ábra: Egy relé működési módjának (Operating mode) beállítása
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