
RP1r-2PLUS oltásvezérlő központ Notifier - Promatt

A központ felszerelése

Gyors telepítési segédlet - 1 - 

A hátlap felszerelése

A keret felrögzítése Az akkumulátorok pozíciója

Kábelbevezető nyílások

A központ ajtaja

Zónák
Üresen hagyott 

nyílások

230 V~
hálózat
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RP1r-2PLUS oltásvezérlő központ Notifier - Promatt

A központ bekötése

Javasolt vezetékek:

Gyors telepítési segédlet - 2 - 
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Nem használt bemenet

Kézi jeladó (záró-NO)

Korlátozó ellenállás
2,2 kOhm

EOL 
kapacitás

47 µF / 35V

EOL 
kapacitás

47 µF / 35V

* A központ programozásakor megadható 
a kapacitív lezáró (EOL) elemek helyett 
6,8 kOhm-os lezáró ellenállás használata 
is mind a felügyelt bemeneteken, mind a 
kimeneteken függetlenül.

VSX-210R  1x2x1 mm2 Árnyékolt tűzálló kábel tömör vezetővel

VSX-215R  1x2x1,5 mm2 Árnyékolt tűzálló kábel tömör vezetővel

SR114H 2x1,5+E Árnyékolt tűzálló kábel tömör vezetővel

TŰZ
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Oltás előjelzés
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leállítás
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3

Üzemmód
relék

- Oltás tiltva
- Kézi üzem
- Auto üzem

Állapot
relék

- Oltás aktiválva
- Oltás előjelzés
- Oltás folyik /Oltás megtörtént

Általános hiba
relé

Felügyelt bemenetek:
- Alacsony tartálynyomás
- Oltóanyag 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

11 4422 55 66
77 8833
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RP1r-2PLUS oltásvezérlő központ Notifier - Promatt

A központ programozása

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.

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

Oltás ismétlés Engedélyezett esetben, ha az oltó kimenet aktiválódása után az Alacsony tartálynyomás bemenet 
nem jelzi a tartály kiürülését, akkor a központ még kétszer aktiválódik (újra-olt). Ha a bemenet ezek 
után sem jelzi a tartály kiürülését, akkor a központ Oltó kimenet hibajelzést ad.

00 Oltás ismétlés tiltva (gyári beállítás)

01 Oltás ismétlés engedélyezve

Oltás felfüggesztő eszköz 
prioritása 00 Az „Oltás indító” eszköz 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

Zóna és bemenet beállítások

Együttes jelzés beállítása 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

Az Oltás leállítás bemenet 
működése

Nem EN12094 kompatibilis!

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

01 Az „Oltás leállítás” bemenet követő működésű 

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

Gyors telepítési segédlet - 3 - 

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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RP1r-2PLUS oltásvezérlő központ Notifier - Promatt

A központ programozása - folytatás
Hangjelző beállításokbeállítások

Hangjelzők működési módja
00 A hangjelzők már a Kiürítési (oltási késleltetés) fázisban működnek (gyári beállítás)

01 A hangjelzők csak az Aktív 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!

Bemenetek és felügyelet beállításaiBemenetek és felügyelet beállításai

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

01 Zóna rövidzár riasztásként jelentkezik - Nem EN12094 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)

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)

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

2015.01. V1.1. (RP1r-2PLUS Gyors telepites.odt)

Gyors telepítési segédlet - 4 - 
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