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SENZOR SET

Folyadék érzékelő szonda FP-1

Az eszköz részei

Vezeték nélküli folyadékérzékelő

Nyomógomb PROG

Külső érzékelő csatlakozója

Jumper a riasztás utáni

üzemmód kiválasztásához

Állapotjelző

• Felügyeli a vizes helyiségeket, területeket (pl. fürdőszobák, pincék, aknák, tartá-

lyok), és jelzést küld vízkiömlés, vizesedés, árvíz észlelésekor.

• Víz érzékelésekor azonnal jelzést küld pl. egy kapcsoló aktornak, ami bekap-

csolja a szivattyút, elzárja a szelepet (lásd szelepmozgatók) vagy üzenetet küld 

a GSM kommunikátor segítségével (lásd RFGSM-220M).

• Csatlakoztatható az FP-1 típusú külső szonda max. 30m hosszú vezetékezéssel 

(nem tartozék).

• Az érzékelő programozó gombjának funkciói:

a) a kapcsoló egység beállítása.

b) tájékoztatás az elem állapotáról.

c) tájékoztatás a kapcsoló egység és az érzékelő közötti jelátvitel minőségéről.

• A tápellátást elem biztosítja (3 V / CR2477 - tartalmazza a csomag), az elem élet-

tartama körülbelül 1 év, átlagos használat esetén.

• Az elemes tápellátásnak köszönhetően az érzékelő bárhol elhelyezhető - az 

üzemeltetési paraméterek betartásával.

• Hatótávolság 160 m (nyílt terepen); ha a jel nem megfelelő az egység és a vezér-

lő között, akkor használható az RFRP-20 típusú jelismétlő.

• A kommunikáció kétirányú iNELS RF Control protokollal történik.

Az érzékelő és a szonda elhelyezése

További információk a 61. oldalon.

falrakötődobozba

szabadon

Technikai paraméterek

Tápfeszültség:

Elem élettartama:

Jelátvitel / funkció:

Reset elárasztás után:

Programozás:

Mérőszonda bemenet:

Mérőfeszültség a bemeneten:

A mérőbemenet ellenállása

vízár esetén:

A mérőbemenet ellenállása

vizesedés esetén:

Szonda kábelhossza:

Frekvencia:

Jelátvitel módja:

Hatótávolság nyílt terepen:

További információk

Működési hőmérséklet:

Működési helyzet:

Rögzítés:

Védettség:

Szennyezettségi fok:

Méretek:

Tömeg:

Kapcsolódó szabványok:

1 x 3V CR 2477 elem

1 év

piros LED

JUMPER - Manuális / Automatikus

nyomógomb PROG / elem behelyezés

sorkapocs 0.5-1mm2

3 V

≤20 kΩ

≥40kΩ

max. 30 m

866 MHz, 868 MHz, 916 MHz, 922 MHz 

kétirányú címzett üzenetek

max. 160 m

-10 max. +50 °C

tetszőleges

ragasztás/csavarozás

IP30

2

 49 x 49 x 13 mm

45 g

EN 60730-1, EN 300 220, EN 301 489 irányelv

RTTE, NVč. 426/2000Sb (1999/ES irányelv)

Az eszköz részei

Vezeték nélküli impulzus konverter

Csavarhely falra szereléshez: 

Ø 4.3mm

Csavarhely falra szereléshez: 

Ø 4.3mm

SET gombMérő választó

+3V3
DATA1
DATA2

GND

Tömszelence M16x1.5 max. 10 

mm kábelekhez

Elem

2x AAA 1.5 V

• A vezeték nélküli impulzus átalakító külső érzékelő segítségével fi gyeli az ottho-

ni fogyasztásmérő (villany, víz, gáz) jelzéseit és elküldi az RFPM-2 vezeték nélküli 

készüléknek.

• Az RFPM-2M energia átjáró egyfajta kapocsként működik a mérő és egy 

okostelefon között.

• A mért értékek megjelennek az IHC-MARF / MIRF alkalmazásban, ahol napi, heti 

vagy havi áttekintésre van lehetőség grafi kus formában.

• Az érzékelők a meglévő, „SO“ impulzus kimenet nélküli mérőkészülékekhez 

használhatók.

• Az RFTM-1 továbbítja a mérő által jelzett fogyasztást, melyet a következő érzé-

kelők fi gyelnek - LS (LED érzékelő), MS (Mágneses érzékelő), IRS (IR érzékelő), 

vagy impulzus kimenet.

• Minden fogyasztásmérőhöz telepíteni kell egy RFTM-1 impulzus átalakítót.

• A magas IP 65 védettség lehetővé teszi aknákba, kapcsolótáblákba és egyéb ma-

gas védettséget igénylő környezetben történő telepítését.

• A tápellátás elemről történik (1.5 V / 2 x AAA - a csomagban), az átlagos elem 

élettartama kb. 2 év (a továbbított információ (impulzus) mennyiségétől füg-

gően).

• Hatótávolság 160 m (524.9‘) (nyílt terepen), ha a jel a vezérlő és a feldolgozó egy-

ség között gyenge, használható az RFRP-20 jelismétlő.

• Kommunikáció kétirányú iNELS RF Control protokollal.

* Beállítási üzemmód - a SET gomb hosszú (> 1 s) megnyomásával.

** Kommunikációs teszt - a SET gombot rövid (<1s) megnyomásával.

*** Nem tartalmazza a csomag.

Technikai paraméterek

2x 1,5 V AAA elem

kb. 2 év (Az impulzusok érzékelési és továbbítási 

gyakoriságától függően)

Villogó zöld LED - beállítási üzemmód

Piros LED - villog, ha az szenzor impulzust érzékel

Zöld LED - kommunikáció rendben

Piros LED - kommunikációs ERR

SET gomb

- szenzor beállítása / kommunikációs teszt

forgókapcsoló

sorkapocs, 0,5-1 mm2 vezeték

LS (LED szenzor)

MS, WS (mágneses szenzor)

IRS (IR szenzor)

S0 (kontaktus, nyitott kollektor, Reed mágneses 

kontaktus)

866 MHz, 868 MHz, 916 MHz, 922 MHz 

iNELS RF Control

max. 100 m

-20.. +50 °C 

(Ügyeljen az elemek üzemi hőmérsékletére)

-30 .. +70°C

tetszőleges

IP65

72 x 62 x 34 mm

104 g

Tápellátás

Elem élettartama:

Jelzések:

SZENZOR ÁLLAPOT*

 

RF ÁLLAPOT**

Vezérlés:

Szenzor kiválasztás:

Szenzor csatlakozás:

Támogatott szenzorok:***

Kimenet 

RF kommunikációs csomag 

küldési frekvenciája:

Protokol:

Hatótávolság nyílt terepen:

További információk

Működési hőmérséklet:

Tárolási hőmérséklet:

Működési helyzet:

Védettség:

Méretek:

Tömeg:

piros LED

zöld LED

Szenzorok

Lásd Tartozékok 63. oldal.


