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Telepítési javaslatok

A tűzjelző rendszer telepítésére vonatkozó javaslatok
(Az alábbi javaslatok betartása egyszerűsíti a telepítést és hozzájárul a hosszú idejű megbízható működéshez)

Figyelmeztetés : 
A  tűzjelző  központ  és  a  csatlakoztatott
eszközök  telepítése  előtt  figyelmesen
olvassa el ezt a kézikönyvet. 

A  tűzjelző  központra  több  különböző  tápforrás
csatlakoztatható.  A  központ  javítása  előtt  minden
külső  tápforrást  távolítsunk  el,  kapcsoljunk  ki.  A
központ egységei károsodhatnak, ha feszültség alatt
végezzük  a  kártyacserét,  a  csatlakozók  eltávolítását
stb.  Csak  a  kézikönyvek  áttanulmányozása  és
megértése  után  kezdjünk  hozzá  az  üzembe
helyezéshez vagy karbantartáshoz.

A  tűzjelző  rendszer  üzembe  helyezésekor  és  minden
módosításakor  (új  eszközök  beiktatása,  egyes  eszközök
eltávolítása, vezetékezés megváltoztatása,  javítás, karbantartás
után), teljes körűen ellenőrizni kell a rendszert. Az ellenőrzésnek
ki  kell  terjednie  mindazon  eszközökre,  működési  módokra,
kezelésekre, amelyeket  a módosítás érint.  A csak részlegesen
módosított részeknél is le kell ellenőrizni az eszközök, érzékelők
10%-át, maximum 50 eszközt.

A tűzjelző rendszer kielégíti az EN54-2 és EN54-
4  szabványok  előírásait  a  0-49oC  hőmérséklet
tartományban és max. 85% (nem kondenzálódó)
relatív  páratartalomig.  A  központ  CE  jelölése
bizonyítja,  hogy  eleget  tesz  az  alábbi  európai
irányelveknek:

 - 89/336/EEC az elektromágneses kompatibilitásról
 - 73/23/EEC kisfeszültségű berendezések irányelve

Az  akkumulátorok  és  a  rendszer  elektronikus  alkatrészeinek
élettartama jelentősen csökkenhet szélsőséges hőmérsékleti  és
páratartalmi  viszonyok  mellett.  Érdemes  ezért  a  tűzjelző
központot  és  a  rendszer  egyéb  eszközeit  lehetőleg
szobahőmérséklethez  közeli  15-25oC  közötti  hőmérsékleten
szerelni és üzemeltetni.

Ellenőrizni  kell,  hogy  a  rendszer  érzékelői  és  kimeneti
jelzőeszközei  az előírásoknak megfelelő minőségű és átmérőjű
vezetékekkel  lettek-e  szerelve.  A  legtöbb  eszköz  a  névleges
működési feszültséghez képest csak 10% feszültségesést bír el.

Hasonlóan  más,  félvezetőkkel  működő
berendezésekhez,  a  tűzjelző  rendszer  is
hajlamos hibás működésre vagy meghibásodásra
a villámlások okozta tranziensek következtében.
Bár  a  berendezések  egyike  sem  mentesíthető
ezektől  a  hatásoktól,  megfelelő  földeléssel  és
vezetékárnyékolással a villámlások okozta káros

hatások  csökkenthetők.  Mindenképpen  kerüljük  el  a
légvezetékeket, mert ez fokozottan érzékennyé teszi a rendszert
a villámlásokra.

A központ kártyáinak cseréje, kivétele, behelyezése előtt mindig
kapcsoljuk  ki  a  hálózatot  és  vegyük  le  az  akkumulátorokat.
Feszültség  alatt  végzett  kártyacserék  tönkretehetik  az
áramköröket.

Minden elektronikai elemet vegyünk ki a tűzjelző központból, ha
a központ szekrényét fúrni, reszelni vagy lukasztani kell. Az ilyen
jellegű  munkák  előtt  mindig  győződjünk  meg  arról,  hogy  a
tervezett  módosítás  nem  zavarja  a  transzformátor,  az
akkumulátorok vagy a kártyák visszaszerelését.

Ügyeljünk arra, hogy a csavarokat ne húzzuk meg túl erősen. A
túlhúzott  csavar  menete  megszakadhat,  ami  rossz  kontaktust
eredményez,  sőt  a  kötés  későbbi  levételét  is  megnehezíti.A
rendszer  elektronikai  alkatrészei  főként  CMOS  áramkörök,
melyek  érzékenyek  a  statikus  kisülésekre.  A  kártyák

ki/beszerelésekor,  javításakor  lehetőleg  földelt  csuklópántot
használjunk.  Ha  ez  nincs,  akkor  lehetőleg  pamut  alapú  (nem
műszálas) ruházatban kezdjünk hozzá a munkához és a kártyák
érintése  előtt  süssük  ki  a  testünkön  felhalmozódott  töltést  (pl.
vízcsapon).  A  kártyák  szállításánál,  ideiglenes  elhelyezésénél
használjunk antisztatikus csomagoló fóliát.

A  kézikönyv  utasításait,  javaslatait  követve  elkerülhetjük  a
tűzjelző  központ  és  a  csatlakozó  eszközök  meghibásodását,
sérülését.  A  rendszer  működése  és  megbízhatósága  a
megfelelő, precíz szerelés és üzembe helyezés függvénye.

A tűzjelző rendszer korlátai

Az  automatikus  tűzjelző  rendszer,  mely  általában
füstérzékelőkből,  hőérzékelőkből,  kézi  jelzésadókból,  hang-  és
fényjelző eszközökből és a távfelügyeleti hely jelzőeszközéből áll,
a keletkező tűz korai felismerésére szolgál.  A tűzjelző rendszer
azonban csak közvetve tudja megvédeni az emberéleteket és a
védett  terület  anyagi  javaiban  keletkező  károkat,  mivel  csak
jelezni képes a tüzet.

A  tűzjelző  rendszernek  korlátai  is  vannak,  melyeket  a
tervezésnél, telepítésnél mindig figyelembe kell venni:

● A  füstérzékelők  csak  az  érzékelőkamrájukba  bejutó  füstöt
képesek  érzékelni.  Így  nem  várhatunk  jelzést,  ha  a  tűz
kéményben,  falban,  tetőben  vagy  egy  szomszédos  -  zárt
ajtóval elválasztott - helyiségben keletkezik.

● A füstérzékelők csak az épület adott szintjén keletkező tüzet
tudják  észlelni.  Egy II.  emeleten felszerelt  érzékelő  nem fog
jelzést  adni,  ha  a  tűz  a  földszinten  vagy  az  I.  emeleten
keletkezik.

● A  különféle  lehetséges  tűz  okok  (pl.  ágyban  dohányzás,
robbanás,  szökő  gáz,  éghető  anyagok  helytelen  tárolása,
túlterhelt  elektromos  vezetékek,  gyújtogatás)  különböző
védelmeket követelnek.

● Füstérzékelőkkel  kell  védeni  azon  helyiségeket,  ahol  a
tűzjelző  központ,  annak  tápegysége  (ha  külön  szekrényben
van), vagy a távjelzéshez használt berendezés van.

● A hangjelző eszközök betervezésénél figyelembe kell venni,
hogy jelzésük az épület más szintjén vagy a szomszédos, zárt
ajtóval elválasztott helyiségben már egyáltalán nem vagy nem
megfelelően hallható.

● Tápfeszültség nélkül a tűzjelző rendszer sem tud üzemelni.
Hálózatkimaradás  esetén  a  tűzjelző  rendszer  az
akkumulátorokról csak a specifikált tartaléküzem időtartamáig
képes működni.

● A  tűzjelző  rendszerben  csak  egymással  elektromosan
kompatibilis, a szabvány előírásainak megfelelő, engedélyezett
eszközöket  lehet csak használni.  A karbantartások,  javítások
során is lehetőleg ilyen eszközökkel dolgozzunk.

A tűzjelző  rendszer  hibás  működésének  a leggyakoribb  oka a
megfelelő karbantartás hiánya. A gyakori  vagy növekvő számú
téves  riasztások  a  karbantartások  elhanyagolására
figyelmeztetnek.  A  rendszeres  karbantartások  során  minden
egyes eszközt (különösen a füstérzékelőket) ellenőrizni kell, meg
kell  vizsgálni  a  vezetékezést  és  annak  szerelvényeit.  Az
eszközök  ellenőrzését  és  karbantartását  a  hozzájuk  mellékelt
utasítások  szerint  kell  elvégezni.  A  karbantartási  igények
rendszeressége  a  helyi  szabványok  előírásaitól  és  az  adott
rendszer telepítési  körülményeitől  függ. A karbantartások idejét
és az elvégzett munkákat a 'karbantartási napló'-ban kell vezetni.

Sajnos hazánkban a tűzjelző rendszer telepítése még nem vonja
maga után a biztosítási díjak csökkentését. Ennek ellenére a tűz
korai  felismerésével  komoly  értékeket,  sőt  emberéleteket
menthetünk meg.

- IV - RP1r-2PLUS oltásvezérlő központ telepítési és kezelési kézikönyv Promatt - Notifier

©
P
R
O
M

A
T
T
 K

ft

                                                                                     

                                                                                     



IK-KK-RP1r-2PLUS_V1-00.odt Bevezető

1. BEVEZETŐ
A kézikönyv ismerteti a Notifier RP1r-2PLUS 1-oltókörös oltóközpont műszaki jellemzőit, és javaslatokat ad
az oltórendszer  sikeres  telepítéséhez,  üzembe  helyezéséhez és  karbantartásához.  Mielőtt  a  központtal
kapcsolatos bármilyen munkához hozzákezdenénk,  meg kell  ismerni  és meg kell  érteni  a kézikönyvben
leírtakat.  A  leírt  javaslatok  figyelmen  kívül  hagyása  a  központ  tönkremenetelét,  vagy  az  oltórendszer
helytelen működését eredményezheti. 

1.1. A CE JELÖLÉS

Az oltóközpont CE jelölése mutatja, hogy megfelel az alábbi uniós irányelvek követelményeinek:
89/336/EEC az elektromágneses megfelelőség irányelve (és az ezt kiegészítő 92/31/EEC, 93/68/EEC ),

72/23/EEC a kis-feszültségű irányelv (és az ezt kiegészítő 83/68/EEC irányelv),
305/2011/EU  az  építési  termékekre  vonatkozó  irányelv  szerint  az  EN54-2,  EN54-4/A2:2006  és
EN12094-1:2004 vizsgálati szabványok.

1.2. AZ OLTÓRENDSZER TERVEZÉSE

Oltórendszert  csak  olyan szakember  tervezhet,  aki  rendelkezik  a  beépített  oltórendszerek  tervezéséhez
szükséges szakképesítéssel, és tisztában van a TS/EN54-14 , valamint a helyi előírások követelményeivel. A
rendszertervhez csatolt rajzoknak egyértelműen jelezniük kell az egyes rendszerelemeket és azok pozícióit.

Az RP1r-2PLUS oltóközpont az EN54-2, EN54-4 és az EN12094-1 szabványok előírásainak megfelelően
készült.  A  központnak  azon  funkcióit,  melyek  nem  teljesítik  az  előbbi  szabványok  követelményeit,  de
használatuk bizonyos alkalmazásokban igen gyakori, a kézikönyv megfelelő helyén mindig jelezzük.

1.3. A TELEPÍTÉS ELŐTTI TEENDŐK

Az oltóközpont egyszerűen telepíthető, ha követjük a kézikönyvben leírtakat.  Mielőtt  a hálózati oldalon a
bekötést elkezdenénk, győződjünk meg arról, hogy a központnál nincs bekötve a hálózati vezeték.
A központ üzembe helyezésével és konfigurálásával kapcsolatos részeket tanulmányozzuk át gondosan. A
végleges csatlakoztatás előtt mindig ellenőrizzük le a központba bekötendő vezetékeket! Addig ne állítsunk
be, ne konfiguráljunk semmilyen funkciót, míg teljesen meg nem értettük a működését.

1.4. A KÖZPONT FŐ JELLEMZŐI

Az  RP1r-2PLUS  oltóközpont  teljesíti  az  EN12094-1  szabvány  alább  felsorolt  pontjait  (opciók
követelményekkel):

• 4.17. Az oltó kimenet (oltási jel) késleltetés
• 4.18. Az oltóközeg áramlását reprezentáló jelzés

• 4.19. A részegységek állapotának felügyelete - Alacsony nyomás
• 4.20. Oltás felfüggesztő eszköz - b szekvencia 

• 4.21. Az elárasztás (az oltó kimenet meghúzási) idejének vezérlése
• 4.23. Csak Kézi üzemmód

• 4.26. A rendszeren kívüli berendezések indítása 
• 4.27. Oltás leállító eszköz 

• 4.30. A hangjelzők (riasztásjelző eszközök) különböző jelekkel történő kódolt vezérlése

Promatt - Notifier RP1r-2PLUS oltásvezérlő központ telepítési és kezelési kézikönyv - 1 -
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Bevezető

Mechanikai jellemzők

Felépítés Moduláris felépítésű kompakt központ, fém szerelő hátlappal, műanyag előlappal

Méret (hossz x szél. x x mély) 353 x 381 x 123

Súly (akkuk nélkül / akkukkal) 4 / 9,3 kg

Rögzítő furatok 3 db a fém hátlapon, 4 db az előlapon

Kábelbevezető nyílások d=20 mm kikönnyítések: 15 db felül és 8 db hátul)

Csatlakozások Rádugható csatlakozók 0,5 – 2,5 mm2 vezetékátmérőig

Környezeti jellemzők

Védettség IP30

Működési hőmérséklet -5 - +40oC (beltéren)

Megengedett rel. páratartalom max. 95% (nem kicsapódó)

Kezelő- és kijelzőszervek

Kijelző - 2-digites 7-szegmenses kijelző: programozáshoz és visszaszámláláshoz
- „GAS” feliratú villogó kijelző az indításig fennmaradó idő jelzésére

Állapot kijelzések - 38 db LED az alábbi funkciókra:
-  Riasztás,  Hiba,  a  felügyelt  bemenetek  és kimenetek,  a  külső  jelek,  az oltási
folyamat, az elnémított hangjelzők és a belső hangjelző állapotának a jelzésére.

Zóna jelzések A 3 db zóna állapotának jelzése (2 LED / zóna)

Kezelőszervek - 10 db nyomógomb az alábbi funkciókkal:
    Z1, Z2, Z3 (zóna tiltás/teszt), Kezelés /Lámpa teszt, Hang ki/Hang vissza, 
    Kiürítés, Késleltetés Be/Ki, Nyugtázás, Jelzéstörlés, Üzemmód választó, 
- 2. szintű hozzáférést biztosító kulcsos kapcsoló, 
- 3. szintű (programozói) hozzáférést biztosító PROG jumper

Belső hangjelző 60 dBA (1 m) hangerő

Rendszerjellemzők

Zónák - Z1 és Z2 zónák hagyományos érzékelőkhöz
- Z3 zóna konfigurálható érzékelőkhöz vagy kézi oltásindító jelzésadókhoz

Hangjelző kimenetek 2 db polaritásfordítós felügyelt kimenet 2 x 250 mA terhelhetőséggel

Oltó kimenetek 2 db polaritásfordítós felügyelt kimenet 2 x 1 A terhelhetőséggel

Relé kimenetek (7 db) - 1 db - Általános hiba
- 3 db Oltási állapot (Oltás-előjelzés, Oltás aktiválva és Oltás folyik/Oltás megtörtént)
- 3 db Üzemmód (Automatikus, Kézi és Oltás tiltva)

Felügyelt bemenetek (7 db) - 2 db Kézi oltásindítás
- 1 db Oltás felfüggesztés
- 1 db Oltás leállítás
- 3 db technikai bemenet (Alacsony tartálynyomás, Áramlás és Ajtó nyitva)

Digitális bemenet 1 db konfigurálható funkcióval, NO vagy NC

24 V= tápkimenetek Fix és Jelzéstörléskor lekapcsolódó: 2 x max. 28 V= ±100 mV / 250 mA

Eseménytár – belső óra Valós idejű, lítium akkuval (CR2016, CR2025 vagy CR2032) védett óra az események
időbélyegezésére

Kommunikáció 4 db belső port:
- 2 db soros RS232  (TTL szintű): Rx, Tx, GND
- 1 db I2C port
- 1 db USB (B típus): feltöltő/letöltő program csatlakoztatásához

Tápellátás

Osztály Class 1 (a központot földelni kell)

Hálózati feszültség 110/230 V~ ±15%, 50/60 Hz

Max. teljesítmény 65 W

Nyugalmi áramfelvétel 125 mA

Hálózati biztosíték T4AL-250V (4 A)

Akkumulátorok 2 x 12 V / 7 Ah

Akkumulátor terhelő áram 300 mA

Akku belső ellenállás teszt 700 mOhm (EN54-4 szerint)

Akkumulátorok biztosítéka F4AL 250V (4 A)

Akkumulátor töltő rész Max. 1 A / 30 V=

Tanúsítványok

CPD tanúsítvány 1134 – CPD – 045 (EN12094-1:2004, EN54-2 és EN54-4/A”:2006 szerint)
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IK-KK-RP1r-2PLUS_V1-00.odt Telepítési útmutató

2. TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

2.1. BEVEZETÉS

Ez a fejezet a központ gyors és biztonságos telepítéséhez ad útmutatást.

2.2. A TELEPÍTÉS ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK

A központ felszerelése előtt ellenőrizzük, hogy

• a kiválasztott helyszín hőmérséklete -5 és +40oC között, a relatív páratartalom 5 és 95% között van,
• a kiválasztott pozícióban a központ és kezelő szervei könnyen hozzáférhetők, a kijelzések jól láthatók.

A központot NE szereljük olyan helyre, ahol ki lehet téve
• nedvességnek, erős rázkódásnak, vagy ahol a kábelezést, vagy a központ kezelését bármi zavarhatná.

2.3. TRANZIENS VÉDELEM

Bár  a  központ  tranziens védelemmel  van ellátva,  a közeli  villámok,  elektromos zavarok  meghibásodást
okozhatnak.

A központot földelni kell, és lehetőleg el kell kerülni a kültéri kábelezést!

2.4. A KÖZPONT FELSZERELÉSE

A központ felszerelése 2 lépésből áll: először a fém hátlapot, majd az elektronikát is tartalmazó keretet kell
felszerelni.

2.4.1. A HÁTLAP FELSZERELÉSE

A vetemedés elkerülése végett a központ fém hátlapját a lehető
legsimább  felületre  kell  szerelni  (max.  3  mm  eltérés  lehet  a
hátlap  bármely  pontjai  között).  Nagyobb  eltérés  esetén
használjunk megfelelő távtartó alátéteket a hátlap szerelésekor.
1. lépés:

• Tegyük a hátlapot a fal megfelelő pozíciójába, és jelöljük át a
3  db  rögzítő  furat  helyét.  Használjunk  vízmértéket  a
vízszintes beállításhoz.

• Vegyük el a hátlapot, és fúrjuk ki a 3 db furatot.

• Használjunk d=6 mm-es tipliket.
2. lépés:

• Rögzítsük  a hátlapot a középső furaton keresztül  egy megfelelő méretű
csavarral.

3. lépés:

• Rögzítsük  a  hátlapot  a  két  alsó  furaton  keresztül  megfelelő  méretű
csavarokkal, miközben a megfelelő vízszintes beállítást is ellenőrizzük. 

4. lépés:

• Távolítsuk el a kikönnyítéseket a használni kívánt kábelbevezetőkről. 

2.4.2. A KERET FELSZERELÉSE

Ez a  fejezet  feltételezi,  hogy  a  központba  beérkező  kábelek  a  hátlap
megfelelő kábelbevezetőinél használt  tömszelencéken keresztül,  már be
lettek hozva.

1. lépés:

• Az  elektronikát  is  tartalmazó  keretet  a  felső  sarkainál  található
vájatokon keresztül csúsztassuk rá a már falra szerelt hátlapra.

• Eközben a már korábban a hátlapon keresztül behozott vezetékeket a
keret nyílásán keresztül vezessük be a kereten belülre.

2. lépés:

• Miután a keretet  teljesen  rácsúsztattuk  a  hátlapra,  a  mellékelt  4  db
csavarral rögzítsük.

Promatt - Notifier RP1r-2PLUS oltásvezérlő központ telepítési és kezelési kézikönyv - 3 -
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Telepítési útmutató

2.4.3. AZ AKKUMULÁTOROK ELHELYEZÉSE

A 2 db 12 V / 7 Ah-s akkumulátort a központ alján kell
elhelyezni, lehetőleg úgy, hogy a csatlakozóik egymás
felé nézzenek (l. ábra).

2.4.4. A KÖZPONT AJTAJÁNAK FELSZERELÉSE

A központ felszerelése végén rögzíthető a központ előlapja (ajtaja) a mellékelt
4 db csavarral. 

3. TELEPÍTÉS

3.1. KÁBELEZÉSI JAVASLATOK

A kábelezést a helyi előírások és a tűzjelző rendszerek kábelezésére, összeköttetésére vonatkozó EN54-14
szabvány előírásai szerint kell végezni, az alábbiak figyelembe vételével:
1. Minden vezetéket a központ tetején és hátulján található 20 mm-es kábelbevezetőkön keresztül kell a

központ szekrényébe vezetni tömszelencéken keresztül.
2. Elegendően hosszú kábelvégeket kell hagyni az üzembe helyezés során történő csatlakozóba kötéshez.

3. A csatlakozókba 0,5 – 2,5 mm2 keresztmetszetű vezetékek köthetők.
4. Az európai irányelvek elektromágneses kompatibilitási (EMC) követelményeinek teljesítéséhez árnyékolt

vagy fém burkolatú kábeleket kell használni tömör vagy sodrott kivitelben. A vezetékek árnyékolását a
központ  szekrényében  kialakított  földelő  pontokhoz  kell  csatlakoztatni.  A  közbenső  eszközöknél,
aljzatoknál biztosítani kell az árnyékolás folytonosságát. 

5. A központon belül a kábelek árnyékolásának vezető ereit zsugorcsövekkel szigeteljük, és a központ hátsó
falához közel vezetve csatlakoztassuk a megfelelő földelő ponthoz.

6. A központ  hálózati  tápellátását  egy biztosított,  megfelelően terhelhető és hozzáférhető,  a  tűzvédelmi
főkapcsoló előttről leágazó ágról kell biztosítani. 

7. A hálózati tápellátás vezetékeit a többi kisfeszültségű vezetékektől elkülönítetten, (szemből nézve) a bal
oldali kábelbevezetőkön keresztül kell a központba bevezetni. 

8. A kisfeszültségű kábeleknél is min. 300 V~-os kábelek szükségesek.

3.1.1. A VEZETÉKEK BEKÖTÉSE

• A hálózati kábelt a bal felső kábelbevezetőn keresztül, a lehető
legrövidebb útin hozzuk be a központba!

• A zónák, a felügyelt bemenetek, kimenetek és relék vezetékeit
a  csatlakozóikhoz  legközelebbi  kábelbevezetőn  keresztül
hozzuk be a központba! 

• A  központ  bal  felső  részén  a  hálózati  feszültség  vezetéke
melletti kábelbevezetőket ne használjuk, hagyjuk üresen!

3.1.2. A VEZETÉKEK ÉS A SZERELÉS MINŐSÉGE

A működési  megbízhatóság és biztonság szempontjából fontos,
hogy jó minőségű kábelt használjunk, megfelelően szerelve.
• A kábel  teljes  hosszában legyen  egyenletesen  kör  keresztmetszetű,  hogy

kellően illeszkedjen a tömszelencékbe.
• A rádiófrekvenciás zavarok elkerülése érdekében a kábel legyen árnyékolt.

Az árnyékolást a központon belüli földelő pontokra kell csatlakoztatni.
• Az árnyékolásnak a kábel teljes hosszában folytonosnak kell lennie!

• Használjunk 30 perces tűzállóságú halogénmentes köpenyű kábeleket! 

- 4 - RP1r-2PLUS oltásvezérlő központ telepítési és kezelési kézikönyv Promatt - Notifier

Figyelem: 

• Az  akkumulátorok  kapcsait  SOHA  ne  zárjuk
rövidre!

• Mindig csak a megfelelő típusúra cseréljük az
akkumulátorokat! 

• A  hibás  vagy  lejárt  akkumulátorok  veszélyes
hulladéknak minősülnek.

Hagyjuk üresen!

Zónák

230 V~
hálózat
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IK-KK-RP1r-2PLUS_V1-00.odt Telepítés

3.2. ZAVART KÖRNYEZETBEN SZERELT KÁBELEK

A fenti ajánlások és eljárások betartásával, valamint árnyékolt kábelek alkalmazásával az elektromágneses
(EMC) zavarok általában nem okoznak működési problémákat. Ha azonban a környezet elektromágneses
szempontból erősen zavart, vagy nem a fentebb javasolt kábeleket használjuk, akkor működési problémák
elkerülése érdekében szükség lehet ferritgyűrűk alkalmazására is.

3.2.1. AZ ÁRNYÉKOLÁSOK LEKÖTÉSE

Minden kábelt  lehetőleg csak egy ponton, a központ szekrényén belül
földeljünk.  Erre  a  célra  a  központ  hátlapján  a  hátsó  kábelbevezető
nyílások közelében 6 db földelő pont áll rendelkezésre.
Az  árnyékolások  vezető  erét  a  központba  történő  belépési  pontjuktól
(tömszelencéktől)  a  földelő  pontig  szigeteljük  zsugorcsővel,  és  a
hátlaphoz a lehető legközelebb vezessük. 

3.2.2. FERRITGYŰRŰK HASZNÁLATA (OPCIONÁLIS)

A ferritgyűrűket (A) a kábelek belépési pontjánál kell a vezetékpárokra hurkolni,
és  rögzíteni.  Funkciótól  függetlenül  majd  minden  kábelen  érdemes
ferritgyűrűket alkalmazni: táp, hangjelző, egyéb vezérlő kimenetek. 

Promatt - Notifier RP1r-2PLUS oltásvezérlő központ telepítési és kezelési kézikönyv - 5 -

A

B

Földelő
pont

Hálózati 
biztosíték
T 4AL 250V

©
P
R
O
M

A
T
T
 K

ft

                                                                                     

                                                                                     



Telepítés

3.3. A VEZETÉKEK BEKÖTÉSE

A  vezetékek  bekötésére  a  központ  kártyáján  az  adott  funkciónak  megfelelő  bekötési  pontú  rádugható
csatlakozók  szolgálnak.  A  könnyebb azonosíthatóság  kedvéért  a  bementek  betűvel  (A-K),  a  kimenetek
számmal (1-13) vannak jelölve.

NO (normally open): alaphelyzetben nyitott (záró) érintkező

NC (normally closed): alaphelyzetben zárt (bontó) érintkező

- 6 - RP1r-2PLUS oltásvezérlő központ telepítési és kezelési kézikönyv Promatt - Notifier

Bemenetek

(A) 1. Oltás indító bemenet - felügyelt
(B) 2. Oltás indító bement - felügyelt

(C) Oltás felfüggesztő bemenet (NO) - felügyelt
(D) Oltás leállító bemenet (NO) - felügyelt

(E) 1. zóna -felügyelt bemenet érzékelőkhöz 
(F) 2. zóna - felügyelt bemenet érzékelőkhöz

(G) 3. zóna - felügyelt bemenet érzékelőkhöz 
vagy oltás indító kézi jelzésadókhoz

(H) Alacsony tartálynyomás bemenet (NO) - 
felügyelt

(I) Áramlás bemenet (NO) - felügyelt
(J) Ajtó nyitva bemenet (NO) - felügyelt

(K) Programozható digitális bemenet - nem 
felügyelt

Kimenetek

(1) 1. Oltó kimenet  - felügyelt (1 A)
(2) 2. Oltó kimenet  - felügyelt (1 A)

(3) Jelzéstörléskor lekapcsolódó 24 V= 
tápkimenet (250 mA)

(4) Fix 24 V= tápkimenet (250 mA)
(5) 1. hangjelző kimenet - felügyelt (250 mA) 

(6) 2. hangjelző kimenet - felügyelt(250 mA) 
(7) Állapot relé: Általános Hiba *

(8) Állapot relé: Oltás aktiválva 
(9) Állapot relé: Oltás előjelzés

(10) Állapot relé: Oltás folyik / Oltás megtörtént
(11) Állapot relé: Oltás tiltva

(12) Állapot relé: Kézi üzemmód
(13) Állapot relé: Automatikus üzem

TŰZ

Tiltás

Teszt

Táp rendben

Általános

hiba

 

Földzárlat

Hangjelző

hiba/tiltva

Tápegység

hiba

 Segédtáp

 hiba

Rendszer-

hiba

Hang ki/

Hang vissza

Késleltetés

Be / Ki

 

Nyugtázás

Jelzéstörlés

Kezelés /

Lámpa teszt

 

Kiürítés

Oltás előjelzés

Oltás aktiválva 

Oltóanyag

Áramlás

Nyomás

Alacsony

Oltás 
leállítás

Ajtó

Oltás
hiba

 Kézi
 oltás

Csak Kézi

üzemmód

Aktív

Oltás 
felfüggesztés

nyitva

Oltó 
kimenet
hiba

Oltás folyik/ 
megtörtént

Automatikus

üzemmód

Kézi

üzemmód

Oltás

 tiltva
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IK-KK-RP1r-2PLUS_V1-00.odt Telepítés

3.4. A BEMENETEK BEKÖTÉSE

3.4.1. OLTÁS INDÍTÓ BEMENETEK – (A) ÉS (B) 

Az (A) jelű bemenetre köthetők az 1. Oltó kimenethez tartozó Oltás indító kézi jelzésadók, melyek a központ
Automatikus vagy Kézi üzemmódjában az oltó kimenet aktiválódását eredményezik. Amennyiben az oltó
Rendszer tiltva van, akkor a kézi jelzésadók csak a hangjelző kimeneteket aktiválják (Oltás előjelzés állapot).

A  (B)  jelű  bemenetre  csatlakoztathatók  a  2.  Oltó  kimenet  aktiválódását  eredményező  kézi  jelzésadók,
amennyiben ez a beállítás engedélyezve lett a központ programozása során (l. 5. fejezet).

Mindkét bemenet felügyelt. A felügyelet gyári alapbeállításban kapacitív
lezárású (EOL= 47 uF / >35 V-os kondenzátort igényel), de a központ
programozása során átállítható rezisztív lezárásúra (EOL= 6,8 kOhm
ellenállás).  L.  részletesen  a  3.7.  fejezetben.  A  nem  használt
bemeneteket mindig le kell zárni!
Mindkét  esetben a vonalra  csatlakoztatott  kézi  jelzésadókkal  sorban
egy 2,2 kOhm-os ellenállást kell elhelyezni.

3.4.2. OLTÁS FELFÜGGESZTÉS BEMENET - (C)

Az oltási folyamat az Oltás felfüggesztés (C) felügyelt bemenetre csatlakoztatott kézi jelzésadóval időlegesen
leállítható (EN12094-1:2004, 4.20b). 

Míg a bemenetre csatlakoztatott kézi jelzésadó aktív, addig az oltási folyamat (visszaszámlálás) leáll, majd a
bemenet inaktívvá válásakor újra indul

A  bemenet  felügyelt,  gyári  alapbeállításban  kapacitív  lezárású  (EOL=  47  uF  /  >35  V-os  kondenzátort
igényel), de a központ programozása során átállítható rezisztív lezárásúra (EOL= 6,8 kOhm ellenállás). L.
részletesen a 3.7. fejezetben. A nem használt bemeneteket mindig le kell zárni!
A  vonalra  csatlakoztatott  kézi  jelzésadókkal  sorban  egy-egy  2,2
kOhm-os ellenállást kell elhelyezni.

3.4.3. OLTÁS LEÁLLÍTÁS BEMENET - (D)

Az oltási  folyamat  az  Oltás  leállítás  (D)  felügyelt  bemenetre  csatlakoztatott  kézi  jelzésadóval  teljesen
leállítható (EN12094-1:2004, 4.27). Az Oltás leállító bemenet „tárolt” működésű, azaz az oltási folyamat újra
engedélyezéséhez egy Jelzéstörlést kell végrehajtani a központon.

A  bemenet  felügyelt,  gyári  alapbeállításban  kapacitív  lezárású  (EOL=  47  uF  /  >35  V-os  kondenzátort
igényel), de a központ programozása során átállítható rezisztív lezárásúra (EOL= 6,8 kOhm ellenállás). L.
részletesen a 3.7. fejezetben. A nem használt bemeneteket mindig le kell zárni!
A vonalra csatlakoztatott kézi jelzésadókkal, vagy kapcsolókkal sorban
egy-egy 2,2 kOhm-os ellenállást kell elhelyezni.
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Telepítés

3.4.4. A ZÓNA BEMENETEK BEKÖTÉSE – (E), (F) ÉS (G)

A zóna bemenetekre között hagyományos tűzérzékelőket a központ 24 V feszültséggel táplálja (nyugalmi
helyzetben).  Egy-egy  zónára  legfeljebb  25  db  tűzjelző  érzékelő  csatlakoztatható.  A  zónák  megfelelő
felügyeletének  biztosításához a  vezetékezésen  elágazás  nem  megengedett,  és  minden  zóna  végén  a
megfelelő lezáró elemet (EOL: End Of Line) el kell helyezni.

A  zónák  felügyelete  gyári  alapbeállításban  kapacitív  (EOL=
47 uF  /  >35  V-os  kondenzátort  igényel),  de  a  központ
programozása  során  átállítható  rezisztív  lezárásúra  (EOL=
6,8 kOhm ellenállás). L. részletesen a 3.7. fejezetben. A nem
használt zóna bemeneteket mindig le kell zárni!

3.4.4.1. OLTÁS INDÍTÓ KÉZI JELZÉSADÓ BEKÖTÉSE A 3. ZÓNÁN

Amennyiben  a  3.  zóna  Kézi  oltásindító  funkcióra  lett
beállítva, akkor  az Oltás indító kézi jelzésadókat egy-egy
soros, 80-150 Ohm-os korlátozó ellenállással kell a zónára
kötnni. 

A  3.  zóna  beállítási  lehetőségeiről  részletesen  az  5.
fejezetben olvashatunk. 
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3.4.5. TECHNIKAI BEMENETEK – (H), (I) ÉS (J)

Az  oltási  folyamat  helyes  végbemenetelét  különböző  technikai  bemenetek  segítik,  melyekkel  a
tartálynyomás, az áramlás érzéklelő, valamint a helyiség ajtajának állapotát érzékelő kontaktusok köthetők.

A  bemenetek  felügyeletéhez a  figyelt  kontaktusokkal  sorban  egy 2,2  kOhm-os  ellenállást  kell  kötni,  a
bemenet lezáró elemet a programozástól függően lehet kapacitív (47 µF / >35V), vagy rezisztív (6,8 kOhm). 

3.4.5.1. ALACSONY TARTÁLYNYOMÁS BEMENET - (H)

Az oltótartály kiürülését a központ az Alacsony tartálynyomás bemeneten keresztül tudja
észlelni.

3.4.5.2. ÁRAMLÁSJELZŐ BEMENET - (I)

Az  oltóközpont  az  oltóvezetékre  csatlakoztatott  áramlásjelző  érzékelőtől  kapott  jel
alapján észleli  az oltóanyag áramlását  (EN 12094-1:2004  4.18. fejezet).  A bemenet
„követő” jellegű.

3.4.5.3. AJTÓ NYITVA BEMENET - (J)

Az Ajtó nyitva bemenet az oltandó terület zártságát, ajtajának állapotát észleli.

Alapbeállításban  az  Ajtó  nyitva  állapot  csak  informatív  jellegű,  de  beállítható  olyan
működés is, amikor az ajtó nyitott állapota felfüggeszti az oltási folyamatot (l. 5. fejezet).

3.4.6. DIGITÁLIS BEMENET - (K)

A programozható digitális bemeneten keresztül az oltó központ egy adott funkciója egy
külső jellel, illetve külső berendezésről vezérelhető. A bemenet nem felügyelt, ellenben a
központ  programozásakor  beállítható,  hogy  a  bemenet  zárt  (NC),  vagy  nyitott  (NO)
állapota legyen az aktív állapot. 
Az 5. fejezetben leírtak szerint a Digitális bemenet funkciója lehet:

• Jelzéstörlés
• Kiürítés

• Hangjelző (és belső hangjelző) kikapcsolás
• Késleltetések be/ki

Figyelem:  A  Digitális  bemenetre  ne  kössünk
feszültség alatti vezetéket, mert tönkre teheti a
központot!
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Telepítés

3.4.7. A BEMENETEK FELÜGYELETE

Gyári alapbeállításban minden bemenet alaphelyzetben nyitott (NO: Normally open), míg aktív állapotuk a
zárt állapot (NC: Normally closed) egy 2,2 kOhm-os korlátozó ellenálláson keresztül. 

A központ programozásakor az egyes bemenetek „polaritása” átállítható: ekkor a 2,2 kOhm-on keresztüli
zárt (NC) állapot lesz a nyugalmi helyzet, míg a nyitott (NO) az aktív állapot. 

Az egyes bemeneteket, az üzembe helyezéskor elvégzett programozástól függően, a központ kétféle módon
képes felügyelni: kapacitív vagy rezisztív lezáró elemek (EOL) segítségével (l. 5. fejezet).

3.4.7.1. KAPACITÍV LEZÁRÁSÚ FELÜGYELET

Alapbeállításban  minden  bemenet  kapacitív  lezárást
igényel.  Ez  a  fajta  felügyelet  a  központ  számára  kisebb
fogyasztást  jelent,  így a  szükséges tartalék  üzemek ideje
kisebb kapacitású akkumulátorokkal is biztosítható. 

A kapacitív lezárás bemenetenként egy-egy 47  µF (>35V)
kondenzátort  igényel,  melyek  a  központhoz  mellékelve
vannak. A központhoz mellékelt kondenzátorok bipolárisak,
azaz bármely polaritással a bemenetre köthetők. 

Figyelem: 

• Amennyiben  más  típusú  elektrolit  kondenzátort
használunk,  ügyeljünk  annak  határfeszültségére  és
polaritására!

• Kapacitív lezárású,  bontó (NC)  kontaktusú eszközöket
tartalmazó zóna esetén a lezáró elem hiányát csak  a
kontaktus aktiválódásakor (bontásakor)  jelzi  a központ
hibaként.

3.4.7.2. REZISZTÍV LEZÁRÁSÚ FELÜGYELET

A  korábban  telepített  rendszerekkel  való  kompatibilitás
érdekében a központ minden bemenete átprogramozható
rezisztív  lezárású  felügyeletre.  Ebben  az  esetben  a
bementek lezáró eleme egy-egy 6,8 kOhm-os ellenállás.
A bemenetek programozásáról részletesen az 5. fejezetben
olvashatunk.
Rezisztív lezárás esetén az egyes bemenetek állapota, a
kiválasztott  NO  (alaphelyzetben  nyitott)  vagy  NC
(alaphelyzetben  zárt)  beállítástól  függően  az  alábbiak
szerint alakul:

• záró  (NO) kontaktusú  kézi  jelzésadók  esetén
(alapbeállítás):  a  kontaktus  zárása  a  2,2  kOhm-os
korlátozó  ellenálláson  keresztül  a  bemenet  „aktív”
állapotát okozza, függetlenül attól, hogy a 6,8 kOhm-os
lezáró ellenállás meglététől. 
Amennyiben a kontaktus zárt, de nincs lezáró ellenállás,
a központ hibajelzést ad (l. lila tartomány az ábrán).

• bontó  (NC) kontaktusú  kézi  jelzésadók  esetén:  a
bemenet  aktív  állapotú,  amint  a  2,2  kOhm-os  korlátozó  ellenállással  sorba  kötött  kontaktus  nyit,
függetlenül a 6,8 kOhm-os lezáró ellenállás meglététől. Amennyiben a kontaktus nyitott, de nincs lezáró
ellenállás, a központ hibajelzést ad (l. lila tartomány az ábrán).

Figyelem: A nem használt bemeneteket, a programozástól függően, egy 47 µF-os kondenzátorral, vagy egy
6,8 kOhm-os ellenállással mindig le kell zárni!
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3.5. A KIMENETEK CSATLAKOZTATÁSA

3.5.1. OLTÓ KIMENETEK – (1) ÉS (2)

Az (1) és (2) jelzésű felügyelt kimenetekre csatlakoztathatók az oltó
berendezések elsütő tekercsei. Mindkét kimenet 1 A -rel terhelhető, de
figyelembe kell venni, hogy az oltó központ kimenetei összességében
2,4 A-rel terhelhetők.
A kimenetek csatlakoztatása a tekercsektől és a felügyelet (lezárás)
módjától  függ.  A  mellékelt  ábrák  a  kapacitív  és  a  rezisztív  lezárás
esetén is mutatják a helyes bekötési módot.

A  kimenetek  felügyeletével  kapcsolatban  a  3.5.5.  fejezetben
olvashatunk részletesebben.

Figyelem: Induktív  terheléseket  vezérlő  kimenetek  esetén  mindig
alkalmazzunk  az  ábrák  szerinti  fordított  polaritású  diódákat  a
kikapcsolási tranziensek megfogására, így elkerülhetjük a központ
meghibásodását.

3.5.2. TÁP KIMENETEK – (3) ÉS (4)

Az oltó  rendszerhez kapcsolódó  különböző  kiegészítő  berendezések  a  (3)  és  (4)  jelzésű  tápfeszültség
kimenetekről táplálhatók. 

Mindkét kimenet öngyógyuló túláramvédelemmel rendelkezik, és 250 mA-rel terhelhető. 
A  (3)  kimenet  egy  Jelzéstörlés  alatt  5  másodpercre  lekapcsolódó  tápkimenet,  mely  csak  tápelvétellel
törölhető, visszaállítható eszközök tápellátására használható. 
A külső eszközök bekötése előtt 

• Ellenőrizzük, hogy a bekötendő érpár nincs zárlatban,
• Figyeljünk a helyes polaritásra,

• Vegyük  figyelembe  a  bekötendő  eszköz  fogyasztását.
Amennyiben  a  külső  eszköz  fogyasztása  meghaladja  a
kimenet  által  biztosítható  értéket,  akkor  külső,  tartalék
üzemű, EN54-4 kompatibilis tápegységet kell alkalmazni. 
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3.5.3. HANGJELZŐ KIMENETEK – (5) ÉS (6)

Az oltó rendszer hangjelzői a az (5) és (6) kódolt működésű felügyelt kimenetekre köthetők. Mindkét kimenet
250  mA-rel  terhelhető,  s  felügyeletük,  az  üzembe  helyezéskori  programozástól  függően,  lehet  diódás
(alapbeállítás), vagy rezisztív (6,8 kOhm ellenállás).
A helyes felügyelet érdekében a kimeneteken a hangjelzőket láncoltan kell elhelyezni, a vonalon elágazás
nem lehet. A lezáró elemet (dióda vagy ellenállás) az utolsó hangjelzőnél kell elhelyezni! A nem használt
hangjelző kimenetet a megfelelő EOL eszközzel le kell zárni.

A  hangjelző  kimenetek  polaritásfordítással  működnek  (nyugalmi  állapotban  a  rajzon  jelzett  polaritással
ellentétes feszültség van a kimeneten). Polarizált hangjelzők
alkalmazása  esetén  a rajzon jelölt,  a  hangjelzőkkel  sorban
bekötött diódák elhagyhatók. 

A kimenetek felügyeletével kapcsolatban a  3.5.5. fejezetben
olvashatunk részletesebben.

3.5.4. AZ ÁLLAPOT RELÉK CSATLAKOZÓI – (7), (8), (9), (10), (11), (12) ÉS (13)

Az RP1r-2PLUS-PLUS központ a különböző állapotait reléken keresztül közvetíti a külvilág felé. 

3.5.4.1. AZ ÁLTALÁNOS HIBA RELÉ - (7)

A központ bármilyen meghibásodását az Általános hiba (General Fault) relé
jelzi. 

A központ nyugalmi  helyzetében a relé meghúzott  állapotú, a C és NO
érintkezői  között  van rövidzár,  bármely hiba esetén,  illetve tápfeszültség
hiányában a relé elenged, és a C és NC érintkezői között mérhető rövidzár.

Beállítástól  függően  az  Általános  hiba  relé  lehet
követő  vagy  tárolt  működésű.  Alapbeállításban
tárolt  működésű,  azaz  hiba  esetén  a  következő
Jelzéstörlésig aktív állapotú marad. 
Követő működés kiválasztása esetén a relé csak a
hiba állapot fennálltáig marad aktív.
A relé üzemmódjának beállításáról az 5. fejezetben
olvashatunk részletesebben. 
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3.5.4.2. AZ OLTÁSI ÁLLAPOTOK RELÉI – (8), (9) ÉS (10)

Az oltás i folyamat állapotának továbbjelzésére 3 db relé szolgál:
• Oltás aktiválva (Activated) - (8)

• Oltás előjelzés (Preactivated) -(9)
• Oltás folyik (Release in progress) / Oltás megtörtént- (10)

Nyugalmi  (elengedett)  helyzetben  a  relék  C  és  NO  érintkezői
szakadtak. Az adott oltás fázis elérésekor a relé meghúz és a C és
NO érintkezői között rövidzár keletkezik. 

3.5.4.3. AZ ÜZEMMÓDOK RELÉK – (11), (12) ÉS (13)

A központ aktuális üzemállapotát 3 db relé jelzi:

• Oltás tiltva (Disabled) – (11)
• Kézi üzem (Manual) – (12)

• Automatikus üzem (Auto) - (13)
A  központ  üzemmódját,  a  2.  jogosultsági
szinten a kezelő felület bal oldalán található
 gombbal lehet kiválasztani. Az aktuálisan
kiválasztott  üzemmódot jelző relé meghúz,
és  C  és  NO  érintkezői  között  rövidzár
mérhető. 

3.5.5. A KIMENETEK FELÜGYELETE

3.5.5.1. DIÓDÁS FELÜGYELET

Az (1),  (2),  (5)  és (6)  jelű  felügyelt  kimenetek alaphelyzetben
diódás  lezárásúak.  A  felügyelet  átprogramozható  rezisztív
(6,8 kOhm) típusúra az 5. fejezetben leírtak szerint. A kimenetek
polaritásfordítással működnek. 
• A  kimenet  nyugalmi  helyzetében  az  EOL  dióda

nyitófeszültsége  határozza  meg  a  vonal  feszültségét  (kb.
0,7 V). Az EOL dióda hiányában a központ szakadás hibát
jelez. A központ szintén hibát jelez,  ha a kimenet zárlatos
vagy, ha az eszközök nem megfelelően polarizáltak, vagy ha
a lezárás rezisztív jellegű.

• A  kimenet  aktiválódásakor  a  polaritás  megfordul,  a  záró
irányú  EOL  diódán  megszűnik  az  áram,  és  az  áram  a
polarizált kimeneti eszközökön keresztül kezd folyni. 

3.5.5.2. REZISZTÍV FELÜGYELET

A  korábbi  rendszerekkel  való  kompatibilitás  érdekében
programozáskor  a  kimenetek  felügyelete  átállítható  rezisztív
jellegűre is (l. 5. fejezet).

A kimenet ilyenkor is polaritásfordítással működik, csak az EOL
elem egy 6,8 kOhm-os ellenállás.

• A kimenet nyugalmi helyzetében az EOL ellenállás határozza
meg  a  kimeneti  áramot.  Az  ellenállás  hiányában,  a
vezetékezés  megszakadásakor  a  központ  szakadás  hibát
jelez.  A  központ  szintén  hibát  jelez,  ha a  kimenet  zárlatos
vagy, ha az eszközök nem megfelelően polarizáltak, vagy ha
az EOL ellenállás túl kicsi.

• A kimenet aktiválódásakor a polaritás megfordul, és az áram
a polarizált eszközök felé söntölődik. 
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Az oltóközpont működése és kezelése

4. AZ OLTÓKÖZPONT MŰKÖDÉSE ÉS KEZELÉSE

4.1. BEVEZETÉS

A fejezet ismerteti, hogy a különböző jogosultságok mellett milyen funkciók állnak a kezelők rendelkezésére. 

4.2. KEZELŐI FELÜLET

Az RP1r-2PLUS-PLUS központ kezelő felülete lehetővé teszi a kezelők
számára  az  oltó  rendszer  aktuális  állapotának  nyomon  követését,
valamint,  megfelelő  jogosultsággal,  a  szükséges  kezelések  és
beavatkozások elvégzését. 

Az előlap állapotjelző LED-jei két részre tagolódnak:

• Az oltási folyamat állapotának kijelző LED-jei,

• A tűzjelző rendszerhez tartozó állapotjelző LED-ek.
További információk a 4.2.1. fejezetben találhatók.

Funkció gombok

Az előlap jobb oldalán található gombokkal tud a központ
kezelője az oltó rendszer kijelzett állapotának megfelelő kezeléseket végezni. 

A kezelések nagy része a 2. jogosultsági szinthez tartózó jelszó megadása után (Z1-Z2-Z2-Z1
gombok), vagy a kulcsos kapcsoló engedélyezett állásba történő kapcsolása után történhet 
(l. 4.2.2. fejezet). 

Belső hangjelző

Az  oltó  rendszer  minden  lényeges
állapotváltozásakor  (riasztás,  hiba)  megszólal  a
belső  hangjelző.  Az  esemény  típusától  függően
változik  a  hangminta  (Szaggatott:  riasztás/hiba,
folyamatos: oltás).

A  belső  hangjelző  a  NYUGTÁZÁS  gombbal
csendesíthető. 

4.2.1. ÁLLAPOTJELZŐ LED-EK

Az előlapi állapotjelző LED-eken keresztül az oltó központ aktuális állapota jól nyomon követhető. 

4.2.1.1. A TŰZJELZŐVEL KAPCSOLATOS ÁLLAPOTJELZŐ LED-EK

Az előlap jobb  oldalán található  állapotjelző  LED-ek  és  kezelő  gombok  a  központ  tűzjelző  funkciójával
kapcsolatosak.
(1) Zóna állapotjelzők

(2) Tűz(jelzés) 
(3) Tiltás (tiltott zóna)

(4) Teszt (zóna teszt)
(5) Táp rendben

(6) Általános hiba
(7) Földzárlat hiba

(8) Hangjelző hiba/tiltva
(9) Tápegység hiba

(10) Segédtáp hiba
(11) Rendszerhiba

(12) Kezelés (engedélyezve) / Lámpa teszt
(13) Hang ki / Hang vissza

(14) Kiürítés
(15) Késleltetés be/ki

(16) Nyugtázás (Belső hangjelző némítás)
(17) Jelzéstörlés
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IK-KK-RP1r-2PLUS_V1-00.odt Az oltóközpont működése és kezelése

4.2.1.2. AZ OLTÁSSAL KAPCSOLATOS ÁLLAPOTJELZŐ LED-EK

Az  előlap  bal  oldalán  található  állapotjelző  LED-ek  és  kezelő  gombok  a  központ  oltó  funkciójával
kapcsolatosak.

(1) GAS felirat – Oltás megkezdődött
(2) Oltásig hátralévő idő számláló / Programozási

kijelző
(3) Oltás folyik (villog) / Oltás megtörtént (ég)

(4) Üzemmód LED-ek
- Oltás tiltva

- Automatikus üzem
- Kézi üzem

(5) Tartalék LED-ek
(6) Oltás előjelzés és Oltás aktiválva

(7) Kézi oltásindítás
(8) Oltóanyag áramlás

(9) Alacsony tartálynyomás
(10) Oltás leállítás és Oltás felfüggesztés

(11) Ajtó nyitva
(12) Oltás hiba

(13) Oltó kimenet hiba
(14) Csak Kézi üzem

4.2.2. KEZELŐ GOMBOK

Az 1. és 2. jogosultsági szinteken a központ a különböző kezelő gombokkal működtethető. A NYUGTÁZÁS
gombon kívül minden más gomb a 2. jogosultsági szinten használható. 
(1) 1. zóna tiltás / teszt (2. jog. szint)

(2) 2. zóna tiltás / teszt (2. jog. szint)
(3) 3. zóna tiltás / teszt (2. jog. szint)

(4) A programozás elindítása és LED teszt (2. jog. szint)*
(5) Hangjelzők ki/visszakapcsolása (2. jog. szint)

(6) Kiürítés (3 mp.) kezdeményezés (2. jog. szint)
(7) Késleltetés be/ki (hangjelzés előtt) (2. jog. szint)

(8) Nyugtázás-belső hangjelző némítás (bármikor)
(9) Jelzéstörlés (2. jog. szint)

(10) Üzemmód kiválasztás (2. jog. szint)**
(11) Kulcsos kapcsoló a 2. szintű hozzáféréshez

Megjegyzések:

*   A (4) gomb LED teszt funkciója bármikor működik
**  Az üzemmód választó (10) gomb csak akkor működik, ha a

2.  jogosultsági  szintre  lépést  a  kulcsos  kapcsolóval  (11)
engedélyeztük.
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Az oltóközpont működése és kezelése

4.3. KEZELÉSI, JOGOSULTSÁGI SZINTEK

Az  oltó  központ  az  éppen  kiválasztott  jogosultsági  szinttől  függően  engedélyezi,  illetve  tiltja  bizonyos
funkciók, kezelések végrehajtását.

1. jogosultsági szint • A központ bekapcsolásától kezdve az 1. jogosultsági szint él

• Nem igényel külön engedélyezést

• 1.  jogosultsági  szinten csak  a  NYUGTÁZÁS (belső hangjelző némítása)  és a
LED-ek tesztelését elindító KEZELÉS/LÁMPA TESZT gombok élnek

• Más  gomb  megnyomása  rövid  időre  megszólaltatja  a  belső  hangjelzőt  és
felvillantja a KEZELÉS/LÁMPA TESZT gomb LED-jét 

2. jogosultsági szint • A 2. jogosultsági szintre két módon lehet eljutni:

• az előlapi kulcsos kapcsoló ON állásba fordításával, vagy

• a  KEZELÉS/LÁMPA  TESZT  gomb  lenyomásával  és  nyomva  tartásával,
mialatt a Z1 – Z2 – Z2 - Z1 gombokat egymás után megnyomjuk.

• A 2. jogosultsági szinten a programozási lehetőségek kivételével minden funkció
rendelkezésre áll.

• A KEZELÉS/LÁMPA TESZT gomb melletti LED kigyullad, jelezve a 2. szintet.

3. jogosultsági szint • A központ  előlapjának  levétele  után  az elektronikai  kártya  alján  levő  PROG
jumpert rövidre kell zárni.

• A központ programozása, az alkalmazásnak megfelelő beállítása csak ezen a
szinten lehetséges. 

4.4. A KÖZPONT ÜZEMMÓDJAI

Az  oltó  központ  3  üzemmódja  a gombbal  választható  ki  a  2.  jogosultsági  szinten,
amennyiben azt a kulcsos kapcsolóval engedélyeztünk. A kiválasztástól függően a a 3 LED valamelyike
világít.

Automatikus üzem A központ a beprogramozott módon reagál a zónákon levő
érzékelők,  és az oltásindító kézi  jelzésadók jelzésére,  és
végrehajtja az oltási folyamatot a beállított módon.

Kézi üzem A központ a zónákon levő érzékelők jelzésére nem indítja
el az oltási folyamatot, csak a megfelelő állapotjelző LED-
eket és a hangjelzést vezérli. Az oltás folyamat csak a 3.
zóna oltásindító kézi jelzésadóiról kezdeményezhető.

Oltás tiltva Ugyanaz, mint a Kézi üzem, azzal a különbséggel, hogy az
oltási  folyamat  még  a  kézi  oltásindító  jeladókról  sem
indítható el.

4.5. AZ OLTÓ KÖZPONT ÁLLAPOTAI

A  központ  különböző  állapotainak  a  bemutatása
Automatikus  üzemben  történik.  Ilyenkor  az  Automatikus
üzem LED világít és ennek az állapotnak megfelelő relé is
(13) aktiválódik.

4.5.1. NORMÁL (NYUGALMI) ÁLLAPOT

A központ normál (nyugalmi) helyzetében 1. jogosultsági szinten van, és az állapotát az alábbi módon jelzi:

TÁP RENDBEN  ● A LED folyamatosan zölden világít, jelezve, hogy tápellátása megfelelő.

Belső hangjelző Nincs hangjelzés.

Általános hiba relé A relé meghúzott (nyugalmi!) állapotú = C és NO érintkező között rövidzár.
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IK-KK-RP1r-2PLUS_V1-00.odt Az oltóközpont működése és kezelése

4.5.2. OLTÁS ELŐJELZÉS ÁLLAPOT (EGYIK ZÓNA TŰZJELZÉSBEN)

A központ Oltás-előjelzés állapotba kerül, amint az 1. vagy 2. zónák valamelyikéből tűzjelzés érkezik. Ennek
hatására:

TÁP RENDBEN  ● A LED folyamatosan zölden világít, jelezve, hogy tápellátása megfelelő. 

Belső hangjelző 1 Hz-es szaggatott üzemben működik.

Általános hiba relé A relé meghúzott (nyugalmi!) állapotú = C és NO érintkező között rövidzár.

TŰZ -- A piros TŰZ LED villogni kezd.

Zóna ● A jelzésben levő zóna LED-je 
- -- villog, ha egy érzékelő riaszt,
-  ● világít, ha egy kézi jelzésadóról jött jelzés

OLTÁS ELŐJELZÉS ● Kigyullad  (Oltás előjelzés= ég                Oltás aktiválva= sötét)

Oltási állapot relék Oltás előjelzés= BE            Oltás aktiválva= KI               Oltás folyik= KI

Hangjelző kimenetek Ha az      paraméter=0 (alapbeállítás), akkor az SND1 és SND2 hangjelző 
kimenetek lassú (1 Hz-es) szaggatott ütemben megszólalnak. 
Ha az paraméterben késleltetett hangjelző működés van beállítva, akkor a 
késleltetés lejártáig a hangjelzők némák maradnak. A késleltetés 
megszüntethető, és a hangjelzők azonnal bekapcsolhatók a KÉSLELTETÉS 
KI/BE gombbal, 
A késleltetés lejárta után a hangjelzők a HANG KI/HANG VISSZA gombbal 
kapcsolhatók ki. 

4.5.3. OLTÁS AKTIVÁLVA ÁLLAPOT (MINDKÉT ZÓNA TŰZJELZÉSBEN)

Amint a második zónából is megérkezik a tűzjelzés vagy az előlapi Kézi oltásindító jelzésadót működésbe
hozták (illetve a 3. zónáról, amennyiben az Kézi oltásindításra van beállítva, jelzés érkezik), az oltóközpont
az Oltás aktiválva állapotba lép át. Ennek hatására

TÁP RENDBEN  ● A LED folyamatosan zölden világít, jelezve, hogy tápellátása megfelelő. 

Belső hangjelző 1 Hz-es szaggatott üzemben működik.

Általános hiba relé A relé meghúzott (nyugalmi!) állapotú = C és NO érintkező között rövidzár.

TŰZ -- A piros TŰZ LED villogni kezd.

Zóna ● Mindkét zóna (Z1 és Z2) LED-je villog vagy világít.
A jelzésben levő zóna LED-je 
- -- villog, ha egy érzékelő riaszt,
-  ● világít, ha egy kézi jelzésadóról jött jelzés

OLTÁS AKTIVÁLVA ● Kigyullad  (Oltás előjelzés= ég                Oltás aktiválva= ég)

Oltási állapot relék Oltás előjelzés= BE            Oltás aktiválva= BE              Oltás folyik= KI

Hangjelző kimenetek A hangjelző kimenetek (SND1 és SND2)  gyors (2 Hz-es) szaggatott ütemben
működésbe lépnek. 

Ezzel egy időben az oltási folyamat elindul. Az EN12094-1:2004 4.17. fejezete szerint megadható egy 0-60
másodperc közötti Oltás (kiürítési) késleltetési idő, mely az 5. fejezetben leírt módon az       paraméterben
állítható be. 

- GAS - Az előlapi GAS felirat pirosan villogni kezd.

60 A  beállított  Oltási  (kiürítési)  késleltetés  visszaszámolása  elkezdődik  (gyári
beállításban  60  másodperctől).  A  kijelzett  idő  az  oltó  kimenetek  aktiválásáig
hátralevő időt mutatja. 

Az Oltási késleltetés alatt a hangjelzők nem kapcsolhatók ki!

Megjegyzés: Ha az oltás kézi jelzésadóról lett elindítva, akkor, a központ gyári alapbeállításában, az oltó
kimenetek azonnal aktiválódnak. Kézi indítás esetén is beállítható az      paraméterben megadott késleltetés
amennyiben azt a működést a       paraméternél engedélyezzük. 
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Az oltóközpont működése és kezelése

4.5.4. OLTÁS FOLYIK ÁLLAPOT

Amikor a beállított Oltási (kiürítési) késleltetés letelik a központ aktiválja az oltó kimenetét.

TÁP RENDBEN  ● A LED folyamatosan zölden világít, jelezve, hogy tápellátása megfelelő. 

Belső hangjelző Folyamatosan szól.

Általános hiba relé A relé meghúzott (nyugalmi!) állapotú = C és NO érintkező között rövidzár.

TŰZ ● A piros TŰZ LED folyamatosan világít.

Zóna ● A jelzésben levő zónák LED-je 
- -- villog, ha egy érzékelő riaszt,
-  ● világít, ha egy kézi jelzésadóról jött jelzés

OLTÁS AKTIVÁLVA ● Kigyullad  (Oltás előjelzés= ég                Oltás aktiválva= ég)

Oltási állapot relék Oltás előjelzés= BE            Oltás aktiválva= BE              Oltás folyik= BE

Hangjelző kimenetek Mindkét hangjelző kimenet (SND1 és SND2) folyamatosan bekapcsolódik.

GAS Az előlapi GAS felirat pirosan világít.

- 00 - A kijelzőn a visszaszámlálás nullán megáll, és a kijelzőn a 00 érték villog.

Oltás folyik -- Az Oltás folyik/Oltás megtörtént piros LED-je villogni kezd.

Oltó kimenetek Az oltó kimenetek a       paraméterben (Oltó kimenetek aktiválási ideje) megadott
0-295 s ideig vagy Jelzéstörlésig (alapbeállítás) aktiválódnak.

4.5.5. AZ OLTÁS FOLYAMAT VÉGE

Amikor az Oltó kimenetekre az     paraméterben beállított aktiválási idő letelik, a központ az alábbi állapotot
mutatja.

00 A kijelzőn a 00 érték folyamatosan világít.

Oltás folyik 
/ Oltás megtörtént    ●

Az Oltás  folyik/Oltás  megtörtént  piros  LED folyamatosan  ég,  jelezve  az oltás
megtörténtét.

Oltó kimenetek Az Oltó kimenetek kikapcsolódnak a megadott aktiválási idő után, illetve

a következő Jelzéstörlésig aktivált állapotban maradnak.

4.6. KÜLÖNBÖZŐ FUNKCIÓJÚ KÉZI JELZÉSADÓK

A központhoz többfajta funkciójú kézi jelzésadó csatlakoztatható, ahogy azt a 3.4. fejezetben láthattuk.

4.6.1. OLTÁS INDÍTÓ KÉZI JELZÉSADÓK

Ahogy azt a 3.4.1. fejezetben láthattuk a (A) és (B) bemeneteken keresztül, illetve a 3. zónán kézi oltás indító
jelzésadókat csatlakoztathatunk. 
Alapbeállításban a kézi oltásindító jelzésadók azonnal, késleltetés nélkül aktiválják az Oltó kimenete(ke)t. A
központ programozása során azonban késleltetés rendelhető a kézi oltás indító jelzésadókhoz is. Ehhez
először a       paraméternél kell engedélyezni a késleltetést, majd a      paraméterben lehet megadni az Oltási
(vagy kiürítési) késleltetés idejét 0-60 másodperc tartományban (l. 5 fejezet).
Ha az oltó központ Oltás tiltás üzemmódban van, akkor a kézi oltás indító jelzésadók az oltó kimeneteket
nem,  csak  a  hangjelző kimeneteket  kapcsolják  be szaggatott,  2  Hz-es  üzemben,  míg  a  központ  Oltás
előjelzés állapotot mutat.
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A 2. kézi indító (a 3.4.1. fejezet szerinti (B) jelű) bemenet beállítható a 2. Oltó kimenet
(a  3.5.1.  fejezet  szerinti  (2)  jelű)  közvetlen  indítására  az     paraméternél.  Ilyen
esetekben  a  2.  kézi  oltás  indító  bemenet  aktiválására  a  központ  nem  kerül  Oltás
aktiválva állapotba, hanem csak a 2. oltó kimenet aktiválódik, mialatt a 2-digites kijelzőn
az E2 felirat olvasható. 

A fenti állapot azonnal megszűnik, amint a 2. kézi indító bemenet visszaáll nyugalmi
helyzetbe.
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4.6.2. OLTÁS FELFÜGGESZTÉS 

A  központ  (C)  bemenetén  keresztül  (l.  3.4.2.  fejezet)  Oltás  felfüggesztő  kézi  jelzésadó(ka)t  is
csatlakoztathatunk, mely(ek)el az oltási folyamat ideiglenesen leállítható.

Ha  az Oltás  felfüggesztő  bemenet  a  központ  Oltás  aktiválva  állapotában,  már  a  visszaszámlálás  alatt
aktiválódik, akkor a hangjelző kimenetek a gyors (2 Hz-es) szaggatott ütem helyett visszaállnak lassú (1 Hz-
es) ütemre. A 2-digites kijelzőn a visszaszámlálás megáll, az érték visszaáll a kiindulási időre, és az Oltás
tiltva relé aktiválódik.

Ha az oltás egy Oltás indító kézi jelzésadóról lett elindítva, akkor a visszaszámlálás csak akkor áll le, ha a
kézi indításra is engedélyezve volt az Oltás (kiürítési) késleltetés, mely a programozás során a

 paraméternél állítható be (l. 5. fejezet). 
Az Oltás felfüggesztés bemenet aktiválódására az alábbiak történnek:

00 Míg az Oltás felfüggesztés bemenet aktív a 2-digites kijelző visszaszámlálása
megáll.

Oltás tiltva relé Az Oltás tiltva relé=BE

Hangjelző kimenetek A SND1 és SND2 hangjelző kimenetek lassú (0,5 Hz-es) szaggatott ütemben
működnek.

Oltás felfüggesztés   ● Az Oltás felfüggesztés sárga LED kigyullad.

Az  Oltás  felfüggesztő  bemenet  követő  működésű,  azaz  ahogy  visszaáll  a  bemenet  alaphelyzetbe  a
visszaszámlálás újra indul.
Ha a központ bármilyen hibát észlel az Oltás felfüggesztés (C) bemeneten, kigyújtja a bemenethez tartozó
hiba LED-et és letiltja az oltó kimenet működését (EN12094-1:2004   4.20.4. fejezet). 

A központ gyári alapbeállításában az Oltás indító kézi jelzésadók (3. zóna vagy az (A) jelű Kézi oltás indító
bemenet) felülírják az Oltás felfüggesztő bemenet működését. (Így például egy felfüggesztett oltás folyamat
könnyen újra indítható a bejárat mellett elhelyezett Oltás indító kézi jelzésadóval.)
Ez a gyári beállítás azonban átállítható a programozás során a        paraméternél (l. 5. fejezet).

4.6.3. OLTÁS LEÁLLÍTÁS

A központ (D) bemenetén keresztül (l. 3.4.3. fejezet) Oltás leállító kézi jelzésadó(ka)t is csatlakoztathatunk,
mely(ek)el az oltási folyamat véglegesen leállítható, melynek hatására.

Oltás tiltva relé Az Oltás tiltva relé=BE

Hangjelző kimenetek A SND1 és  SND2 hangjelző kimenetek  lassú (0,5  Hz-es)  szaggatott  ütemben
működnek.

Oltás leállítás  ● Az Oltás leállítás sárga LED kigyullad.

Az Oltás leállítás bemenet „tárolt”  működésű, azaz nem elegendő az adott kézi  jelzésadó alaphelyzetbe
állítása, még egy jelzéstörlést is végre kell hajtani a központon az állapot megszüntetéséhez.

4.7. KÜLSŐ TECHNIKAI JELEK

A 3.4.5. fejezetben megismert felügyelt technikai bemenetek, valamint a 3.4.6. fejezetben bemutatott digitális
bemenet az alábbi feladatokra szolgál.

4.7.1. ALACSONY TARTÁLYNYOMÁS JELZÉSE

A (H) jelű bemenetre (l. 3.4.5.1. fejezet) csatlakoztatható az oltótartály nyomásérzékelőjének kontaktus jele,
mellyel a tartály kiürült/üres állapota jelezhető az központ felé. 
Az Alacsony tartálynyomás  bemenet  aktiválódása  hibajelzést  okoz a  központon.  A  bemenet  működése
„követő” jellegű, azaz amint a bemenet újra inaktívvá válik, a hibajelzés is automatikusan törlődik.

Belső hangjelző A belső hangjelző szaggatottan megszólal.

Általános hiba relé A relé elengedett (hiba) állapotú = C és NC érintkező között rövidzár.

ÁLTALÁNOS HIBA  -- A LED sárgán villog

Alacsony tartálynyomás  ● A LED sárgán világít
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A  központ  programozása  során  az Oltás  leállítás  bemenet  „követő”  működésűre  is
átállítható a       paraméterrel (l. 5. fejezet). Ilyenkor az Oltás leállítva állapot csak addig
marad fenn, míg a bemenet aktív.  Ez a beállítás nem EN 12094 kompatibilis!

NEM 
EN12094
kompatibilis
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Az oltóközpont működése és kezelése

4.7.2. OLTÓANYAG ÁRAMLÁS JELZÉSE

A központ az (I) jelű bemenetén (l. 3.4.5.2. fejezet) képes egy áramlásjelző érzékelő kontaktus jelét fogadni,
mely az oltóanyag áramlásának megindulását jelzi (EN12094-1:2004  4.18. fejezet szerint). 

A központ az Oltóanyag áramlás bemenet aktív állapotát riasztásjelzésként kezeli, (hisz ez jelzi valójában,
hogy az oltóanyag áramlása elindult, akár szándékosan a központ által elindítva, akár véletlenül, valamely
hiba miatt), és az alábbiak szerint jelzi:

Belső hangjelző A belső hangjelző folyamatos üzemben megszólal.

Oltás előjelzés  ●
Oltás aktiválva  ●

Oltási állapot LED-ek kigyulladnak
Oltás előjelzés=sötét          Oltás aktiválva=ég

Oltás állapot reléi Mind aktiválódik
Oltás előjelzés=KI     Oltás aktiválva=BE        Oltás folyik =KI

Hangjelző kimenetek Mindkét hangjelző kimenet (SND1 és SND2) folyamatos üzemben szól.

Oltóanyag áramlás   ● A LED pirosan világít

Oltás folyik /
  Oltás megtörtént  ●

A LED pirosan világít, jelezve, hogy az oltás megtörtént.

Ebből az állapotból a központ csak jelzéstörléssel hozható alaphelyzetbe (hiszen ez megfelel egy komplett
oltási ciklus végének).

4.7.3. AJTÓ NYITVA JELZÉS

A (J)  jelzésű  (l.  3.4.5.3.  fejezet)  Ajtó  nyitva felügyelt  bemenettel  az oltandó helyiség ajtajának  állapota
ellenőrizhető.
Az Ajtó nyitva jelzés a központ alapbeállításában csak informatív jellegű, azaz a központ egyszerűen csak
kijelzi LED-jén az ajtó aktuális állapotát. 
A központ programozása során a      paraméterrel azonban módosítható az Ajtó nyitva bemenet funkciója
úgy, hogy nyitott állapotában megakadályozza az oltó kimenet aktiválódását, azaz felfüggessze az oltást (l. 5
fejezet). 

Amikor az Ajtó nyitva bemenet aktiválódik
 - és csak állapotjelzés van beállítva, az alábbi kijelzés látszik:

Ajtó nyitva    ● A LED folyamatosan ég, míg az ajtó nyitva van

- és az „ajtó nyitott állapota felfüggeszti az oltást” beállítás van beprogramozva, akkor az alábbiak történnek:

00 Ha a visszaszámlálás alatt, azaz az oltási folyamat elindulása után az ajtó
nyitva van, vagy kinyílik, akkor leáll a visszaszámlálás, és a központ Oltás
felfüggesztve állapotba kerül. 

Belső hangjelző A belső hangjelző szaggatott ütemben megszólal.

Általános hiba relé A relé elengedett (hiba) állapotú = C és NC érintkező között rövidzár.

Általános hiba   -- A hiba LED sárgán villog

Ajtó nyitva   ● A LED folyamatosan világít (míg az ajtó nyitva)

Oltás felfüggesztés LED  ● A LED folyamatosan világít (míg az ajtó nyitva)

Ebben  az  állapotban  az  ajtó  bezárása  (az  Ajtó  nyitva  bemenet  inaktiválódása)  megszünteti  az  Oltás
felfüggesztve állapotot, és a visszaszámlálás újra indul.

4.7.4. DIGITÁLIS BEMENET

A (K) jelzésű digitális bemenetre (l. 3.4.6. fejezet) feszültségmentes kontaktus köthető, melynek a funkciója
az       paraméterrel állítható be (l. 5. fejezet) Táv-jelzéstörlés (alapbeállítás), Táv-kiürítés, Táv-hangjelzők
kikapcsolása, Táv-késleltetés be/ki, vagy Táv-nyugtázás gombfunkciókra.
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Ha  az  5,4.  fejezetben  leírtak  szerint  az  EN12094-1:2004   4.26.  fejezete  szerinti
működést  engedélyezzük,  akkor  az  Ajtó  nyitva  LED  a  ventilátor  kimenet  tiltott
(LED=sötét), illetve engedélyezett (LED=ég) állapotát fogja mutatni.

©
P
R
O
M

A
T
T
 K

ft

                                                                                     

                                                                                     



IK-KK-RP1r-2PLUS_V1-00.odt Az oltóközpont működése és kezelése

4.8. TILTÁS MŰVELETEK

4.8.1. ZÓNÁK TILTÁSA / ENGEDÉLYEZÉSE

Az egyes zónák a 2. jogosultsági szinten a Z1, Z2 vagy Z3 gombbal tilthatók le. Letiltott zónát a központ nem
felügyel, onnan sem tűz-, sem hibajelzést nem fogad. 
Valamelyik zóna gomb megnyomásának hatására (a 2. jogosultsági szinten):

          

             ●

Az adott zóna sárga LED-je kigyullad ●.  

                         ● Az összevont Tiltás LED kigyullad 

4.8.2. AZ OLTÁS TILTÁSA

Az oltási folyamat letiltható a 2. jogosultsági szinten a         gombbal addig léptetve, míg az Oltás tiltva LED ki
nem gyullad (l.  4.4.  fejezet).  Ebben az üzemmódban az oltás  sem kézi  jelzésadóról,  sem automatikus
érzékelőről nem indítható. A központon az alábbiak látszanak: 

Az Oltás tiltva sárga LED folyamatosan ég.

Oltás tiltva relé Üzemmód relék:
Auto üzem=KI            Kézi üzem=KI                Oltás tiltva=BE

4.8.3. A HANGJELZŐK LETILTÁSA

Az EN12094-1:2004  szabvány 4.15.  fejezete  szerint  egy  oltókör  hangjelzői  csak  akkor  tilthatók  le,  ha
ugyanennek az oltókörnek az oltó kimeneti is tiltva vannak. 
Ebből következően, a hangjelző kimenetek csak akkor tilthatók le, ha a központ eleve Oltás tiltva állapotban
van. A hangjelző kimenetek letiltásához nyomjuk meg a HANG KI/HAMG VISSZA gombot a 2. jogosultsági
szinten. 

Amikor  a  központot  visszaállítják  Kézi  üzemre  vagy  Automatikus  üzemre  a  hangjelző  kimenetek
automatikusan újra engedélyeződnek.

4.8.4. A HANGJELZŐK KIKAPCSOLÁSA

Az éppen működésben levő hangjelző kimenetek ki is kapcsolhatók időlegesen. 
Ehhez a 2. jogosultsági szinten a HANG KI/HANG VISSZA gombot kell egyszer megnyomni. 

A hangjelző kimenetek újra bekapcsolásához a HANG KI/HANG VISSZA gombot kétszer kell megnyomni.

4.8.5. BELSŐ HANGJELZŐ NÉMÍTÁSA - NYUGTÁZÁS

A  központ  belső  hangjelzője  bármikor,  tehát  jogosultsági  szinttől  függetlenül,  a  NYUGTÁZÁS  gomb
megnyomásával némítható.
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Az oltóközpont működése és kezelése

4.9. HIBAJELZÉSEK 

4.9.1. SEGÉDTÁP HIBA

A Segédtáp hiba LED a központba levő akkumulátorok meghibásodását jelzi.

Az EN54-4 A2:2006 szabvány előírja, hogy a központ periodikusan ellenőrizze a tartaléküzemet biztosító
akkumulátorok belső impedanciáját, és 700 mOhm feletti értéknél jelezzen hibát. A Segédtáp hiba LED tehát
az akkumulátorok meghibásodását jelzi.

4.9.2. FELÜGYELT BEMENETEK/KIMENETEK HIBAJELZÉSEI

Minden felügyelt bemenet és kimenet egy, a vonal végén, vagy a legutolsó eszköznél elhelyezett lezáró
(EOL)  elemet  igényel,  mely  a  programozási  beállításoktól  függően  lehet  kapacitív  (egy  47  µF-os
kondenzátor), vagy rezisztív (egy 6,8 kOhm-os ellenállás). 

Egy-egy vonal zárlatát a központ hibaként jelzi, kigyullad az Általános hiba LED, aktiválódik az Általános hiba
relé, és hibás vonalhoz tartozó LED is villogni kezd. 

Belső hangjelző A belső hangjelző szaggatott ütemben megszólal.

Általános hiba relé A relé elengedett (hiba) állapotú = C és NC érintkező között rövidzár.

Általános hiba   -- A hiba LED sárgán villog (Ha az Általános hiba LED folyamatosan ég, az a
Rendszer hibát jelzi.)

A központ egyéb hibajelzései:

Felügyelt vonal Csatl. Név LED neve Megj.

1. Oltó kimenet 1 CCT EXT 1
Oltó kimenet hiba LED-je villog *

2. Oltó kimenet 2 CCT EXT 2

1. Hangjelző kimenet 5 SND 1
Hangjelző hiba/tiltva LED-je villog *

2. Hangjelző kimenet 6 SND 2

Kézi indítás A Aux. Man. Release Kézi oltás hiba LED-je folyamatosan ég *

2. kézi indítás B Manual Release 2 Kézi oltás hiba LED-je villog *

Oltás felfüggesztés C Hold Man. Rel. Oltás felfüggesztés hiba LED-je villog

Oltás felfüggesztés LED-je ég

*

Oltás leállítás C Abort Switch Oltás leállítás hiba LED-je villog

Oltás leállítás LED-je folyamatosan ég

**

1. zóna E Z1 1. zóna hiba LED-je villog *

2. zóna F Z2 2. zóna hiba LED-je villog *

3. zóna G Z3 3. zóna hiba LED-je villog *

Alacsony
tartálynyomás

H Low Press Switch Nyomás hiba LED-je villog *

Áramlás I Flow (Press) Switch Oltóanyag áramlás hiba LED-je villog *

Ajtó nyitva J Door Open Switch Ajtó nyitva hiba LED-je villog *
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*  Alapbeállításban  minden  hiba  „tárolt”  jellegű,  visszaállításukhoz  jelzéstörlésre  van
szükség. Az „Oltás leállítás” funkciót kivéve minden hibajelzés átállítható „követő” jellegűre
az 5.4 fejezetben leírtak szerint.

**  Az  „Oltás  leállítás”  bemenet  alapbeállításban  „tárolt”  jellegű,  visszaállításához
jelzéstörlést igényel.©
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4.9.3. HANGJELZŐ HIBA / TILTVA LED

A Hangjelző hiba / tiltva LED két ok miatt aktiválódhat:
• Ha bármely hangjelző kimenet lezáró (EOL) eleme hiányzik (l.  3.5.3. fejezet), a központ hibát jelez: a

Hangjelző  hiba/tiltva  LED  villogni  kezd  (2  Hz-cel),  valamint  az  Általános  hiba  LED  kigyullad  és  az
Általános hiba relé aktiválódik. 

• Amennyiben a hangjelzés késleltetett  ( paraméter beállítása az 5. fejezetben) az EN54-2 szabvány azt 
írja elő, hogy ezt az állapotot „tiltás”-ként is jelezni kell. Ebben az esetben tehát kigyullad az általános 
Tiltás LED és a Hangjelző hiba/tiltás LED lassan (1 Hz-cel) villog.

4.10. EGYÉB FUNKCIÓK

4.10.1. JELZÉSTÖRLÉS – A KÖZPONT ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA

A központ törlését csak 2. jogosultsági szinten lehet végrehajtani (l.  4.3. fejezet) a JELZÉSTÖRLÉS gomb
megnyomásával.  A  kezelés  hatására  a  központ  kijelzései  törlődnek,  a  zónák  (Z1,  Z2,  Z3),  valamint  a
visszaálló tápkimenet (3) feszültsége néhány másodpercre lekapcsolódik, s a központ nyugalmi helyzetbe áll
be.

Az EN12094-1:2004 szabvány opcionálisan megengedi a jelzéstörlés időleges letiltását amíg a központ Oltás
aktiválva állapotban van. Ez az (Oltás utáni jelzéstörlés tiltási) idő az      paraméterben állítható be az 5.
fejezet szerint. 

4.10.2. KIÜRÍTÉS

A központ nyugalmi állapotában „kiürítés”  kezdeményezhető a 2. jogosultsági szinten, azaz a KIÜRÍTÉS
gomb 3 másodperces megnyomásával bekapcsolhatók a hangjelző kimenetek anélkül, hogy magukat az oltó
kimeneteket is aktiválnánk. A kiürítés során az alábbiak történnek:

TŰZ LED  ● A TŰZ LED folyamatosan világít

Hangjelző kimenetek Az SND1 és SND2 hangjelző kimenetek gyors szaggatott (2 Hz) ütemben
aktiválódnak.

4.10.3. LÁMPA TESZT

A központ előlapi LED-jeinek működése a KEZELÉS / LÁMPA TESZT gomb 3 másodperces lenyomásával
indítható bármelyik jogosultsági szinten. 

A kezelés hatására az összes LED rövid időre kigyullad, és a belső hangjelző is működésbe lép.
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Amennyiben a hangjelzők késleltetése lett beállítva (      paraméter  az 5. fejezetben), akkor
a késleltetés időtartama alatt (míg a hangjelzők meg nem szólalnak), addig a Késleltetés
be/ki LED is világít, jelezve az éppen aktív késleltetést. 
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A központ programozása - konfigurálás

5. A KÖZPONT PROGRAMOZÁSA - KONFIGURÁLÁS

5.1. ÁTTEKINTÉS

Az  RP1r-2PLUS-PLUS  központ  bizonyos  működési  paraméterei  az  egyes  alkalmazások  különböző
igényeihez állíthatók. Ezeket a beállításokat az oltó rendszer üzembe helyezésekor kell/lehet végrehajtani a
3. jogosultsági szinten (l. 4.3. fejezet). 
Figyelem: Egyes beállítások ellentmondhatnak az érvényes EN54-2 vagy EN12094-1 szabvány előírásainak!

5.2. NAVIGÁLÁS A PROGRAMOZÁS ÜZEMBEN

Az egyes menüpontok és beállítható paraméterek a 2-digites kijelzőn jelennek meg. 
A  3.  jogosultsági  szintre  lépve  az egyes  gombok  és  LED-ek  funkciója  megváltozik.  Az alábbi  gombok
segítségével navigálhatunk az egyes menüpontok között, és állíthatjuk be a különböző paraméterek értékeit.

Megjegyzés:  Amikor  az  egyik  beállítandó  paraméterről  a  követezőre  lépünk,  akkor  a  SEL/OK  gomb
megnyomása nélkül is elmentődik a korábban esetleg módosított paraméter érték. 

5.3. BEÁLLÍTHATÓ PARAMÉTEREK, OPCIÓK

5.3.1. OLTÁSI PARAMÉTEREK

Oltási beállításokOltási beállítások

Oltási (kiürítési) 
késleltetés

Oltási késleltetés (EN12094  4.17. fejezet) adható meg az oltó kimenet 
aktiválódása előtt, mely 0 és 60 s között állítható be 5 s-os lépésekben

Beállítható 0 – 60 s között; Gyári beállítás: 60 s

Az 1. oltó kimenet 
aktiválási (áztatási) ideje

Oltó kimenet aktiválási (áztatási) idő (EN12094  4.21. fejezet) az 
alacsony nyomású oltó rendszerek esetén: megadható 5 és 295 s között,
illetve Jelzéstörlésig.

05 – 295 
s

Aktiválási idő 5 s-os lépésekben

- - Jelzéstörlési aktív marad (gyári beállítás)

Oltás késleltetés kézi 
indítás esetén

00 Azonnali indítás – oltás késleltetés=0 (gyári beállítás)

01 Az        paraméternél beállított oltás késleltetési idő
 

A  2.  Oltó  kimenet
használata 

00 A 2. Oltó kimenet tiltva (gyári beállítás)

01 A 2. Oltó kimenet engedélyezve
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TŰZ

Tiltás

Teszt

Táp rendben

Általános

hiba

 

Földzárlat

Hangjelző

hiba/tiltva

Tápegység

hiba

 Segédtáp

 hiba

Rendszer-

hiba

Hang ki/

Hang vissza

Késleltetés

Be / Ki

 

Nyugtázás

Jelzéstörlés

Kezelés /

Lámpa teszt

 

Kiürítés

Oltás előjelzés

Oltás aktiválva 

Oltóanyag

Áramlás

Nyomás

Alacsony

Oltás 
leállítás

Ajtó

Oltás
hiba

Kézi
oltás

Csak Kézi

üzemmód

Aktív

Oltás 
felfüggesztés

nyitva

Oltó 
kimenet
hiba

Oltás
megtörtént

Automatikus

üzemmód

Kézi

üzemmód

Oltás

 tiltva

3

Üzemmód
relék

- Oltás tiltva
- Kézi üzem
- Auto üzem

Állapot
relék

- Oltás aktiválva
- Oltás előjelzés
- Oltás folyik

Általános hiba
relé

Felügyelt bemenetek:
- Alacsony nyomás
- Áramlás
. Ajtó nyitva

Általános hiba
relé

Digitális bemenet

Zónák

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

Tápfeszültségek:
- Törlődő
- Fix 24 V=

Oltó 
kimenetek- 

Kapacitás
47 µF / >35V

Dióda 1N4007 
vagy hasonló

TŰZ

Tiltás

Teszt

Táp rendben

Általános

hiba

 

Földzárlat

Hangjelző

hiba/tiltva

Tápegység

hiba

 Segédtáp

 hiba

Rendszer-

hiba

Hang ki/

Hang vissza

Késleltetés

Be / Ki

 

Nyugtázás

Jelzéstörlés

Kezelés /

Lámpa teszt

 

Kiürítés

Oltás előjelzés

Oltás aktiválva 

Oltóanyag

Áramlás

Nyomás

Alacsony

Oltás 
leállítás

Ajtó

Oltás
hiba

Kézi
oltás

Csak Kézi

üzemmód

Aktív

Oltás 
felfüggesztés

nyitva

Oltó 
kimenet
hiba

Oltás
megtörtént

Automatikus

üzemmód

Kézi

üzemmód

Oltás

 tiltva

3

Üzemmód
relék

- Oltás tiltva
- Kézi üzem
- Auto üzem

Állapot
relék

- Oltás aktiválva
- Oltás előjelzés
- Oltás folyik

Általános hiba
relé

Felügyelt bemenetek:
- Alacsony nyomás
- Áramlás
. Ajtó nyitva

Általános hiba
relé

Digitális bemenet

Zónák

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

Tápfeszültségek:
- Törlődő
- Fix 24 V=

Oltó 
kimenetek- 

Kapacitás
47 µF / >35V

Dióda 1N4007 
vagy hasonló

SEL / OKSEL / OK

► A következő menü 
paraméter kiválasztására 
szolgál.

◄ Az előző menü paraméter 
kiválasztására szolgál.

▲ Egy adott paraméter 
értékének növelésére 
szolgál.

▼ Egy adott paraméter 
értékének csökkentésére 
szolgál. 

SEL/OK Egy adott menü  vagy 
paraméter érték 
elfogadására szolgál.

 

 Kezelés /
 Lámpa teszt

 

 Hang ki /
 Hang vissza

 

 Késleltetés
 Be / Ki

  
 Nyugtázás

  

 Automatikus
 üzem

A  3.  jogosultsági  szinten  a  paraméterek  és  a  hozzájuk  tartozó  értékek
megkülönböztethetősége  érdekében,  egy  paraméter  kijelzésekor  egy  „.”  (pont)  is
megjelenik a kijelzett karakterek között. 

Az idő beírásánál a „pont”
pozíciója segít az össz-idő

számításában:

15=15 s; 15.=+100 (115 s);
1.5.=+200 (215 s)©
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IK-KK-RP1r-2PLUS_V1-00.odt A központ programozása - konfigurálás

Oltás ismétlés Engedélyezett esetben, ha az oltó kimenet aktiválódása után az 
Oltóanyag áramlás bemenet nem jelzi az oltóanyag elindulását (a tartály 
kiürülését), akkor az oltó kimenet még kétszer aktiválódik (újra-olt). Ha a 
bemenet ezek után sem jelzi az oltóanyag áramlás megindulását, akkor 
a központ Oltás hiba hibajelzést ad.

00 Oltás ismétlés tiltva (gyári beállítás)

01 Oltás ismétlés engedélyezve

Oltás felfüggesztő 
eszköz prioritása

Beállítható, hogy aktív oltás felfüggesztés esetén még kézzel se legyen 
indítható az oltás.

00 Az „Oltás indító” eszközaktiválása felülírja az Oltás 
felfüggesztést (gyári beállítás)

01 Az „Oltás felfüggesztő” eszköz nagyobb prioritású a kézi 
indításnál

Oltás megtörtént állapot 
jelzése 00 Oltás megtörtént LED kigyullad az        paraméternél megadott 

idő után (gyári beállítás)
01 Oltás megtörtént LED az Alacsony tartálynyomás bemenet 

jelzése után gyullad ki

5.3.2. A ZÓNÁK PARAMÉTEREK

Zóna beállítások

Együttes jelzés 
beállítása

* Ha a 3. zóna kézi indító 
funkcióra lett beállítva, 
akkor már egyedül a Z3 
jelzésére is elindul az oltási
folyamat.

A zónák milyen együttállására következzen be az Aktív állapot és 
induljon az oltási folyamat.

00 Z1*Z2 + Z3 (gyári beállítás)

01 Z1 + Z2 + Z3 (bármely zóna jelzése oltást indít)

02* Z1*Z2 + Z1*Z3 + Z2*Z3 (bármely 2 zóna jelzése együtt oltást 
indít)

03* Z1*Z2*Z3 (mindhárom zóna együttes jelzés indítja az oltást)

A 3. zóna üzemmódja
00 A 3. zónán kézi oltásindító jelzésadók vannak (gyári beállítás)

01 A 3. zónán érzékelők vannak

Zóna jelzés verifikációja A zónák jelzéseinek valódisága ellenőrizhető a jelzés verifikálás 
engedélyezésével. Engedélyezett verifikáció esetén bármely zóna jelzése
esetén a központ törli a jelzést és csak akkor tekinti valósnak, ha 10 
percen belül ugyanaz a zóna újra jelzést ad.

00 Nincs jelzés verifikálás (gyári beállítás)

01 Jelzés verifikálás engedélyezve

Egyéb bemenetek 

Az Oltás leállítás 
bemenet működése 00 Az „Oltás leállítás” bemenet nem törölhető (gyári beállítás)

01 Az „Oltás leállítás” bemenet követő működésű  -
 Nem EN12094 kompatibilis!

Az Ajtó nyitva bemenet 
működése 00 Az Ajtó nyitva bemenet állapota csak a LED-en látszik  (gyári

beállítás)
01 Az aktív Ajtó nyitva bemenet felfüggeszti az oltást.

A Digitális bemenet 
funkciója

00 Táv-jelzéstörlés (gyári beállítás

01 Táv- kiürítés
02 Táv- hangjelzők kikapcsolása
03 Táv-késleltetések be/ki
04 Táv-nyugtázás
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A központ programozása - konfigurálás

5.3.3. A HANGJELZŐK PARAMÉTEREI

Hangjelzők működési 
módja 00 A hangjelzők már az Oltás előjelzés fázisban is működnek (gyári

beállítás)
01 A hangjelzők csak az Aktív (kiürítési) állapottól működnek

A 2. hangjelző kimenet 
működési módja 00 A 2. és 1. hangjelző azonos (villogó) módban működik (gyári 

beállítás)

01 A 2. hangjelző mindig folytonosan szól

Tiltás kijelzésének 
módja 00 Késleltetett hangjelzésnél ég a Tiltás LED is (gyári beállítás)

01 Késleltetett hangjelzésnél nem ég a Tiltás LED  -  
Nem EN12094 kompatibilis!

5.3.4. EGYÉB BEMENETEK ÉS A FELÜGYELET PARAMÉTEREI

Bemenetek és felügyelet beállításaiBemenetek és felügyelet beállításai

Zónák riasztásának 
jelzése 00 Zóna rövidzár hibaként jelenik meg (gyári beállítás)

01 Zóna rövidzár riasztásként jelentkezik - 

Nem EN50294 kompatibilis!

A bemenetek 
felügyeletének módja 00 Rezisztív lezárás (EOL=6,8 kOhm)

01 Kapacitív lezárás (EOL=47 µF / >35V) (gyári beállítás)

Az „Oltás leállítás” és 
„Oltás felfüggesztés” 
bemenetek üzemmódja

00 Alaphelyzetben nyitott (NO: Normally Open) bemenet  
(gyári beállítás)

01 Alaphelyzetben zárt (NC: Normally Closed) bemenet – 
bontáskor aktív

Az „Alacsony 
tartálynyomás” bemenet 
üzemmódja

00 Alaphelyzetben nyitott (NO: Normally Open) bemenet  
(gyári beállítás)

01 Alaphelyzetben zárt (NC: Normally Closed) bemenet – 
bontáskor aktív

Az „Áramlás” bemenet 
üzemmódja 00 Alaphelyzetben nyitott (NO: Normally Open) bemenet  

(gyári beállítás)
01 Alaphelyzetben zárt (NC: Normally Closed) bemenet – 

bontáskor aktív

Az „Ajtó nyitva” bemenet
üzemmódja 00 Alaphelyzetben nyitott (NO: Normally Open) bemenet  

(gyári beállítás)
01 Alaphelyzetben zárt (NC: Normally Closed) bemenet – 

bontáskor aktív

A „Digitális bemenet” 
üzemmódja 00 Alaphelyzetben zárt (NC: Normally Closed) bemenet – 

bontáskor aktív

01 Alaphelyzetben nyitott (NO: Normally Open) bemenet  
(gyári beállítás)

- 26 - RP1r-2PLUS oltásvezérlő központ telepítési és kezelési kézikönyv Promatt - Notifier

©
P
R
O
M

A
T
T
 K

ft

                                                                                     

                                                                                     



IK-KK-RP1r-2PLUS_V1-00.odt A központ programozása - konfigurálás

5.3.5. TOVÁBBI BEÁLLÍTHATÓ PARAMÉTEREK

Egyéb beállításokEgyéb beállítások

Hangjelző késleltetési 
idő

Az Oltás előjelzés állapot bekövetkeztétől számított, a hangjelzők 
működésbe lépéséig eltel idő (percekben). Ez alatt az idő alatt 
ellenőrizhető a helyszín, és esetlegesen törölhető az első zóna jelzése 
még a hangjelzők működésbe lépése előtt.

Kiválasztható érték: 00 – 10 perc (gyári beállítás = 00)

Oltás utáni Jelzéstörlés 
tiltása

Az EN50294 4.12.2. fejezete szerint az Oltás aktív állapot 
bekövetkeztétől számítva megadható 1-30 perc közötti idő, mely alatt a 
Jelzéstörlés nem hajtható végre.

- - A Jelzéstörlés nem hajtható végre az Oltás megtörténte állapot 
bekövetkeztéig, illetve amíg az       paraméterben megadott 
„Oltási kimenet aktiválási ideje” le nem telik.

00 Jelzéstörlés bármikor megengedett (gyári beállítás)

01 - 
30

Jelzéstörlés a percekben megadott ideig nem hajtható végre

Földzárlat jelzésének 
érzékenységi szintje 00 Alacsony érzékenység

01 Normál érzékenységű – gyári beállítás

02 Nagy érzékenységű

A kimenetek felügyeleti 
módja 00 Rezisztív lezárás (EOL=6,8 kOhm)

01 Kapacitív lezárás (EOL=47 µF / >35V) (gyári beállítás)

5.4. SPECIÁLIS BEÁLLÍTÁSOK (NEM EN54 KOMPATIBILISEK!)

5.4.1. ÁTTEKINTÉS

A táblázatban *-gal jelölt,  a követő
jellegű hibajelzésekre,  a tisztán 24
V-os,  illetve  tisztán  hálózati
működtetésre vonatkozó beállítások
nem teljesítik az EN54-2 és EN54-4
szabványok előírásait. 

5.4.2. A SPECIÁLIS FUNKCIÓK
BEÁLLÍTÁSA

A különböző speciális működéseket
az alábbi eljárással lehet beállítani:

• Áramtalanítsuk a központot.

• A PROG jumpert  zárjuk rövidre
a  3.  jogosultsági  szintre
lépéshez.

• Kapcsoljuk be a központot újra.

• Néhány  másodpercen  belül
minden  LED  elalszik,  kivéve  a
speciális  funkciók  aktuális
állapotát  jelző  LED-eket  (l.
szomszédos  táblázat).  A
Rendszer hiba LED villog.

• Az  egyes  speciális  funkciók
beállításának  módosításához
nyomjuk  meg a táblázat szerint
hozzárendelt  nyomógombot.  A
gombhoz tartozó LED állapotot vált, jelezve a megváltoztatott állapotot.
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Be „Tárolt” hibajelzések. A hibajelzések csak 
jelzéstörléssel törölhetők. (gyári beállítás)

Ki „Követő” hibajelzések. Amint a hibaok megszűnik, a 
hibajelzés törlődik.

Be A „Hálózati hiba” jelzése (gyári beállítás)

Ki A „Hálózat meghibásodása” nincs jelezve. *

Be Az „Akkumulátor hiba” jelzése (gyári beállítás)

Ki Az „Akkumulátor meghibásodása” nincs jelezve. *

Be A hangjelzés újra bekapcsol minden újabb riasztásnál 
(gyári beállítás)

Ki A hangjelzés nem indul újra minden riasztásnál. *

Be A VSN4 relé modul installálva van

Ki Nincs VSN4 relé modul (gyári beállítás)

-

-

Későbbi bővítésre fenntartva.

Be A kommunikációs hibák jelzése (TG-RP1r program 
esetén)

Ki A kommunikációs hibák nincsenek jelezve (gyári 
beállítás)

 

Kiválasztás a
kulcsos
kapcsolóval

Be Akkufesz. figyelés - Alacsony érzékenységgel *

Ki Akkufesz. figyelés - Nagy érzékenységgel (gyári 
beállítás)

 

 Kezelés /
 Lámpa teszt

 

 Hang ki /
 Hang vissza

 

 Késleltetés
 Be / Ki

  
 Nyugtázás

  

 Segédtáp
 hiba

©
P
R
O
M

A
T
T
 K

ft

                                                                                     

                                                                                     



A központ programozása - konfigurálás

5.5. A GYÁRI ALAPÉRTÉKEK VISSZAÁLLÍTÁSA

A gyári alapértékeket, alapbeállításokat a 3. jogosultsági szinten, az alább
ismertetett eljárással lehet visszaállítani:

• A PROG jumper rövidre zárásával lépjünk 3. jogosultsági szintre (l. 4.3.
fejezet). 

• Nyomjuk le és tartsuk lenyomva a KEZELÉS / LÁMPA TESZT gombot

• A  gomb  lenyomott  állapotában  nyomjuk  le  a  Z1  –  Z2  –  Z2  –  Z1
gombokat a megadott sorrendben. 

5.6. A VONALAK FELÜGYELETÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ FUNKCIÓK

5.6.1. ÁTTEKINTÉS

A bemenetek és kimenetek felügyeleténél a központ gyári beállításban a kapacitív, illetve a diódás lezáró
elemeket (EOL) alkalmazza. Ez lehetővé teszi, hogy ne csak a vezetékezés megszakadását, vagy zárlatát,
hanem  annak  jóságát,  megfelelő  ellenállás  értékét  is  ellenőrizni  tudja.  Például,  ha  egy  oltó  kimenet
vezetékezése 4 Ohm, akkor az 1 A-es kimeneti áram hatására a vezetékezésen már 4 V esik, így a maradék
feszültség már esetleg nem képes az oltószelep működtetésére. A hagyományos rezisztív lezárással ezek a
hibák nem fedhetők fel. 

A vonalak felügyeletével kapcsolatos funkciókkal,  melyek a 3. jogosultsági szinten érhetők el, a központ
fontos részeinek működéséhez tartozó aktuális paraméterek ellenőrizhetők és jeleztethetők ki.

5.6.2. A VONALAK FELÜGYELETÉVEL KAPCSOLATOS FUNKCIÓK ELÉRÉSE

Az  alábbi  kezeléssel  érhetők  el  a  vonalak  felügyeletével
kapcsolatos funkciók:

• A  PROG  jumper  rövidre  zárásával  lépjünk  3.  jogosultsági
szintre (l. 4.3. fejezet). 

• Nyomjuk  meg  a  KIÜRÍTÉS  gombot  a  felügyeleti  funkciók
eléréséhez.

• A KIÜRÍTÉS LED villogni kezd, és a felette levő gombokhoz
tartozó LED-ek is kigyulladnak.

• A  2-digites  kijelzőn  megjelenik  az  első  felügyelettel
kapcsolatos  paraméter,  majd  a  hozzá  tartozó  érték.  Mielőtt
továbbléptetnénk,  várjuk  meg,  míg  a  paraméterhez  tartozó
érték is megjelenik.

• A                   KEZELÉS / LÁMPA TESZT gombbal a következő
paraméter, míg a                  HANG KI/HANG VISSZA gombbal
az előző paraméter és értéke jeleztethető ki.

• A KIÜRÍTÉS gomb megnyomásával kiléphetünk a felügyeleti funkciók programrészből. 

5.6.3. A FELÜGYELETTEL KAPCSOLATOS PARAMÉTEREK

Földzárlat figyelés szintje Tipikus érték: 99-100. 

1. hangjelző kimenet
2. hangjelző kimenet

A SND1 (5) kimenet vezetékezésének ellenállása
A SND2 (6) kimenet vezetékezésének ellenállása

1. oltó kimenet
2 oltó kimenet

A CCT EXT 1 (1) kimenet vezetékezésének ellenállása
A CCT EXT 2 (2) kimenet vezetékezésének ellenállása

Akkuk belső ellenállás Az akkumulátorok belső ellenállásának értékét mutatja
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A fentebb leírt  művelet  csak  a programozható paramétereket,
opciókat  állítja  vissza gyári alapértékekre.  Az  5.4.2. fejezetben
ismertetett speciális funkciók csak az ott leírt módon, egyesével
állíthatók vissza gyári beállításra. 

TŰZ

Tiltás

Teszt

Táp rendben

Általános

hiba

 

Földzárlat

Hangjelző

hiba/tiltva

Tápegység

hiba

 Segédtáp

 hiba

Rendszer-

hiba

Hang ki/

Hang vissza

Késleltetés

Be / Ki

 

Nyugtázás

Jelzéstörlés

Kezelés /

Lámpa teszt

 

Kiürítés

Oltás előjelzés

Oltás aktiválva 

Oltóanyag

Áramlás

Nyomás

Alacsony

Oltás 
leállítás

Ajtó

Oltás
hiba

Kézi
oltás

Csak Kézi

üzemmód

Aktív

Oltás 
felfüggesztés

nyitva

Oltó 
kimenet
hiba

Oltás
megtörtént

Automatikus

üzemmód

Kézi

üzemmód

Oltás

 tiltva

3

Üzemmód
relék

- Oltás tiltva
- Kézi üzem
- Auto üzem

Állapot
relék

- Oltás aktiválva
- Oltás előjelzés
- Oltás folyik

Általános hiba
relé

Felügyelt bemenetek:
- Alacsony nyomás
- Áramlás
. Ajtó nyitva

Általános hiba
relé

Digitális bemenet

Zónák

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

Tápfeszültségek:
- Törlődő
- Fix 24 V=

Oltó 
kimenetek- 

Kapacitás
47 µF / >35V

Dióda 1N4007 
vagy hasonló

TŰZ

Tiltás

Teszt

Táp rendben

Általános

hiba

 

Földzárlat

Hangjelző

hiba/tiltva

Tápegység

hiba

 Segédtáp

 hiba

Rendszer-

hiba

Hang ki/

Hang vissza

Késleltetés

Be / Ki

 

Nyugtázás

Jelzéstörlés

Kezelés /

Lámpa teszt

 

Kiürítés

Oltás előjelzés

Oltás aktiválva 

Oltóanyag

Áramlás

Nyomás

Alacsony

Oltás 
leállítás

Ajtó

Oltás
hiba

Kézi
oltás

Csak Kézi

üzemmód

Aktív

Oltás 
felfüggesztés

nyitva

Oltó 
kimenet
hiba

Oltás
megtörtént

Automatikus

üzemmód

Kézi

üzemmód

Oltás

 tiltva

3

Üzemmód
relék

- Oltás tiltva
- Kézi üzem
- Auto üzem

Állapot
relék

- Oltás aktiválva
- Oltás előjelzés
- Oltás folyik

Általános hiba
relé

Felügyelt bemenetek:
- Alacsony nyomás
- Áramlás
. Ajtó nyitva

Általános hiba
relé

Digitális bemenet

Zónák

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

Tápfeszültségek:
- Törlődő
- Fix 24 V=

Oltó 
kimenetek- 

Kapacitás
47 µF / >35V

Dióda 1N4007 
vagy hasonló

 

 Kezelés /
 Lámpa teszt

 

 Hang ki /
 Hang vissza

Az ellenállás érték beírásánál a „pont” pozíciója segít az össz-ellenállás számításában:
15=15 Ohm; 15.=+100 (115 Ohm); 1.5.=+200 (215 Ohm)

Az akkumulátorok belső ellenállásánál a kijelzett értéket 100-zal osztva kell értelmezni:
15=0,15 Ohm; 15.=1,15 Ohm;
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IK-KK-RP1r-2PLUS_V1-00.odt További opcionális modulok

6. TOVÁBBI OPCIONÁLIS MODULOK

6.1. TÖBB OLTÓSZELEP VEZÉRLÉSE AZ RP1R-2PLUS KÖZPONTTAL: 
UDSSZELVEZ

Az UDSszelvez egy oltószelep vezérlő eszköz, mely egy felügyelt
oltókimenetet  képes  négy felügyelt  oltókimenetté  kiterjeszteni.
Az  UDSszelvez  négy  kimenete  egyenként  max.  0,95  A-rel
terhelhető. Ezek a kimenetek párhuzamosíthatók, ha 0,95 A-nél
nagyobb  oltóáram  kell.  Ha  egy  oltókimenetről  négynél  több
szelepet  kell  meghajtani,  akkor  ez több  UDSszelvez  kaszkád
kapcsolásával oldható meg. 

Minden  oltásvezérlő  központhoz  az  előírt  kapacitású  és
megfelelő  minőségű  akkumulátort  kell  csatlakoztatni  és
használni!

Az  akku  használata  (a  szelepek  áramigénye  miatt)  az
UDSszelvez próbájához, működtetéséhez elengedhetetlen.

A több oltószelep egyidejű működtetését biztosító kártyának az
RP1r-2PLUS  oltóközpontba  történő  beszerelése,  bekötése,  valamint  működésének  ellenőrzése  az
UDSszelvez kártya műszaki dokumentációjában található meg.

6.2. FIREPRO OLTÓGENERÁTOROK VEZÉRLÉSE AZ RP1R-2PLUS 
OLTÓKÖZPONTTAL

Az  aktiváló  rendszer  segítségével  a  Notifier  oltásvezérlő
központok  (CAE200+,  UDS2N,  UDS3,  RP1r-2PLUS)
oltókimeneteire közvetlenül csatlakoztathatók, felügyelhetők és
oltás esetén nagy biztonsággal indíthatók a FirePro aeroszolos
oltógenerátorok. A rendszer oltókörönként egy FirePro vezérlő
kártyából (továbbiakban FPVA) és ehhez csatlakozó maximum
12 db  FirePro  monitor  kártyából  (továbbiakban  FPMA)  állhat
össze.

Az  FPVA egyrészről  felügyeli  a  oltókimenet  vezetékezését
(vezetékszakadás,  zárlat  vagy  oltógenerátor  hiba  esetén  a
központ  oltókör  hibát  jelez),  másrészről  pedig  biztosítja  az
oltógenerátorok  szakaszos  indításához  szükséges
áramerősséget. Szükség esetén egy oltókimenetre több FPVA
kártya  is  beköthető  (kaszkádolva),  lehetővé  téve  12-nél  több
FirePro generátor egymás utáni indítását.

Az  FPMA végzi  a  FirePro  oltógenerátorok  indítópatronjának  felügyeletét  (szakadáshiba  jelzését),  és
oltásindítást követően végrehajtja az oltógenerátorok időben elosztott, egymás utáni indítását (kevesebb,
mint 10 másodperc alatt az összes oltógenerátor aktiválódik). Karbantartáskor az FPMA-k segítségével lehet
a rendszer működését valós körülmények között ellenőrizni.

Az  FPVA  és  FPMA  egységek  részletes  ismertetését,  telepítésükre  és  ellenőrzésükre  vonatkozó
információkat az egységek műszaki adatlapján találjuk meg. 
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2. ábra: Az FPVA és FPMA egységek

 

1. ábra: UDSszelvez kártya
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