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Kezelési útmutató
Köszönjük, hogy egy RT1 sorozatú SiteManagert vásárolt.
A termék biztonságos használata érdekében figyelmesen olvassa el és
értelmezze ezt a dokumentumot. Ez az eredeti angol nyelvű
alapdokumentum automatikus fordítása. Kétség esetén kérjük, olvassa
el az eredeti angol nyelvű dokumentumot.
Tartsa ezt a dokumentumot biztonságos helyen, és gondoskodjon arról,
hogy a termék végső felhasználójához is eljusson.
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Védjegyek
A dokumentumban szereplő cég- és terméknevek az adott cégek
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
Az RT1 sorozatú távoli hozzáférési megoldás egy Omron-címkével
ellátott termék, amelyet a Secomea fejlesztett ki. A Secomea az ipari
kommunikációs berendezések vezető gyártója, amely nagy hangsúlyt
fektet a termékek biztonságára és használhatóságára.

Biztonsági óvintézkedések
Az óvintézkedésre vonatkozó információk
meghatározása

FIGYELMEZTE
TÉS

Olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, amely
megfelelő intézkedések nélkül súlyos sérüléshez
vagy halálhoz is vezethet. Ezen felül súlyos anyagi
kár is keletkezhet.

Vigyázat
Olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, amely
megfelelő intézkedések nélkül kis vagy közepes
személyi sérülést vagy anyagi károkat okozhat.

Biztonsági óvintézkedések

FIGYELMEZTETÉS

Annak érdekében, hogy ez a termék megfeleljen a biztonsági
tanúsítványoknak, korlátozott hozzáférésű helyre kell telepíteni.
Ne kísérelje meg a termék szétszerelését, javítását vagy módosítását.
Ez hibás működéshez vagy tűzhöz vezethet.
Győződjön meg róla, hogy csak hozzáértő és képzett személy végzi el
az RT1 egység telepítését és konfigurálását. A nem megfelelő
telepítés vagy a nem ajánlott biztonsági beállítások használata
veszélyeztetheti a rendszert.
A legjobb teljesítmény és a kiberbiztonsági védelem érdekében
győződjön meg arról, hogy az RT1 egységre mindig a legújabb
firmware-verzió legyen telepítve.
Ne csatlakoztassa a DEV és az UPLINK portokat ugyanahhoz a fizikai
hálózathoz. Ha így tesz, a rendszer veszélybe kerül.
Ne rendelje a DEV címet ugyanahhoz a logikai hálózathoz, mint az
UPLINK portot. Ha így tesz, a rendszer veszélybe kerül.

Biztonságos használat

Mindig olyan tápegységet használjon, amely a termék megadott
tartományán belül biztosít tápellátást.
Ne hajlítsa vagy húzza meg a kábeleket a normál határértéket
meghaladóan. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a kábelek vagy más
vezetékek tetejére. Ellenkező esetben a kábelek elszakadhatnak.
Ne ejtse le a terméket, és ne tegye ki rendellenes rezgésnek vagy
ütésnek. Ellenkező esetben a termék meghibásodhat vagy
kigyulladhat.
A készülék kábelezésén végzett változtatások után, a tápegység
bekapcsolása előtt kétszer is ellenőrizze az összes csatlakozást. A
helytelen csatlakozások maradandó károsodást okozhatnak az
egységben vagy a rendszerben.
Kicsomagoláskor gondosan ellenőrizze, hogy a terméken nincsenek-e
külső karcolások vagy egyéb sérülések. Emellett óvatosan rázza meg
a terméket, és ellenőrizze, hogy nem hallható-e rendellenes hang.

Rendszeresen vizsgálja meg és ellenőrizze a SiteManagert, hogy a
felülete sértetlen legyen, és hogy nincsenek-e a SiteManager-en
sérülésre utaló jelek. Ha a felület sérült, vagy a SiteManager
sérülésére utaló jeleket tapasztal, azonnal válassza le a SiteManagert.
A terméket a helyi előírásoknak megfelelően selejtezze le.

Rendeltetésszerű használat

Ne használja és ne tárolja a terméket a következő helyeken. A
működés leállhat, vagy meghibásodások léphetnek fel.
* Közvetlen napsugárzásnak kitett helyek;
* A specifikációban megadott határértékeken kívül eső hőmérsékletű
vagy páratartalmú helyek;
* Jelentős mértékű hőmérsékletváltozásból adódó páralecsapódásnak
kitett helyek;
* Maró hatású vagy gyúlékony gázoknak kitett helyek;
* Pornak (különösen vaspornak) vagy sóknak kitett helyek;
* A víz, olaj vagy vegyi anyagok hatásának kitett helyek;
* Ütődésnek vagy rezgésnek kitett helyek.
Tegyen megfelelő és kielégítő ellenintézkedéseket, ha a terméket a
következő helyekre telepíti:
* Erős, magas frekvenciájú zajnak kitett helyek;
* Statikus elektromosságnak vagy más elektromágneses zajnak kitett
helyek;
* Erős elektromágneses mezőknek kitett helyek;
* Radioaktivitásnak kitett helyek;
* Villanyvezetékekhez közeli helyek.
A telepítés vagy karbantartás megkezdése előtt mindig érintsen meg
egy földelt fémdarabot, hogy a statikus elektromosságot levezesse a
testéről.
Ne hagyja, hogy vezetékdarabok, forgácsok vagy más idegen
anyagok kerüljenek a termékbe. Ez égési sérülést, meghibásodást
vagy meghibásodást okozhat. Fedje le a terméket, vagy tegyen más
megfelelő ellenintézkedéseket, különösen a kábelezési munkák során.

Az RT100 áttekintése

B C

A

Az elrendezés a konfigurációtól függően eltérő lehet.
A Elölnézet Ethernet-portokkal és LED-jelzőfényekkel.
B Felülnézet a (mikro) SIM-foglalattal, a Mobile Uplink és az USB-

csatlakozókkal.
C Alulnézet elektromos csatlakozásokkal, IO-portokkal és soros porttal

Ethernet portok
Használjon szabványos Ethernet patchkábelt (egyenes vagy
keresztirányú) ahhoz, hogy az UPLINK portot egy olyan hálózati
kapcsolóhoz csatlakoztassa, amely rendelkezik internet-hozzáféréssel.
Megjegyzés: Ez nem vonatkozik a WiFi vagy 4G hálózatot használó
típusokra.
Csatlakoztassa:

Csak az UPLINK portot, hogy csak az UPLINK oldalon lévő

berendezésekhez férjen hozzá. A

Az Uplink és DEV csatlakozó(ka)t egy meglévő vagy különálló
hálózathoz. Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott hálózat

elkülönül az UPLINK hálózattól. B

PLC
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Megjegyzés:

NE csatlakoztassa a DEV és az UPLINK csatlakozót ugyanahhoz a

fizikai hálózathoz. C
NE rendelje a DEV címet ugyanahhoz a logikai hálózathoz, mint az

UPLINK címet.C D

LED-es állapotjelzők
A LED-jelzőfények állapotinformációkat jeleznek.
Ne feledje, hogy az állapotjelző LED-nek némi időre van szüksége az új
állapot kijelzéséhez. Például a GM-kapcsolat bontása akár 4 percet is
igénybe vehet, a GateManager Keep-Alive Interval beállításától függően.

RT100 típusok Állapot Csatlakozás
Rendszerindítás A piros

folyamatosan
villog

-

GateManager csatlakozás folyamatban
vagy kapcsolat bontva

A piros fény
kétszer
felvillan

-

A távoli kezelés az INPUT1-en vagy a
SiteManager GUI-n keresztül le van
tiltva.
A SiteManager SMS ébresztési módban
van

- Hosszú
szünet + 2
zöld villanás

A GateManager csatlakoztatva van Zöld BE -
Az UPLINK kapcsolat fizikailag
megszakadt
A GateManager konfigurációja hiányzik a
SiteManagerből
Nem érhető el a GateManager állomás,
mivel a cím DNS-névként van beállítva,
és a DNS-kiszolgáló nincs konfigurálva,
vagy nem elérhető/működik.

Vörös BE -

A LinkManager csatlakoztatva van - Zöld BE

RT100-W5M3010 típus (WiFi) UPLINK2
Nincs WiFi SSID konfigurálva
Az SSID konfigurálva van, de a WiFi kulcs nincs
beállítva
A SSID és WiFi kulcs konfigurálva van, de nem
található az SSID-vel megegyező hozzáférési pont

KI

WiFi SSID észlelve, de még nincs csatlakoztatva.
Lehetséges WiFi kulcs hiba.

2 zöld villanás

A WiFi sikeresen csatlakoztatva. Zöld BE

RT100-4GM3010 (3G / 4G) típus UPLINK2
Nem található SIM-kártya KI
Hibás vagy hiányzó SIM PIN-kód 3 zöld villanás
SIM PIN kód rendben, de nincs kapcsolat.
(Hibaelhárítás a SiteManager felhasználói felületén)

2 zöld villanás

GPRS csatlakoztatva (lassú kapcsolat) Zöld BE + 1 zöld
villanás

3G vagy 4G csatlakoztatva (gyors kapcsolat) Zöld BE
A SiteManager SMS ébresztési módban van Hosszú szünet +

2 zöld villanás

USB csatlakozók
Az USB-csatlakozó a perifériás eszközök áramfelvételét USB-
csatlakozónként 500 mA-re korlátozza. Ez megfelel az USB 2.0
szabványnak.

IO-portok
Digitális bemeneti port 1 és 2
1-es bemeneti port = alapértelmezés szerint a GateManager-
hozzáférés választásához van hozzárendelve. Csatlakoztasson egy
BE/KI kapcsolót a távoli szolgáltatás engedélyezésének vezérléséhez.
ÁLLAPOTOK:
• BE = 0,16 V vagy kevesebb
• Nem meghatározott = 0,16 V–2,34 V
• KI = 2,34 V–3,3 V
• KI = nincs csatlakoztatva (10 kΩ-os impulzus ellenállás 3,3 V-ig)
Relékimenet 1
Alapértelmezés szerint BE van kapcsolva, ha a LinkManager
csatlakoztatva van.
TIPP: Csatlakoztasson egy jelzőfényt, hogy értesítse a felhasználókat
a készülék karbantartásáról.
ÁLLAPOTOK:
• KI = érintkezők leválasztva
• BE = érintkezők csatlakoztatva

MŰSZAKI ADATOK:
Max. áramfelvétel = 0,5 A
Max. feszültség = 24 V
Digitális kimenet 2
ÁLLAPOTOK:
• KI = impedancia min. 24 MΩ
• BE = impedancia max. 0,5 Ω

MŰSZAKI ADATOK:
Open drain típus = A feszültséget külső forrásból (max. 24 V) vagy a
Vout ping (5V) forrásból kell biztosítani.
Max. áramfelvétel = 0,2 A

Mechanikai telepítés
DIN-sínre szerelés

B

CA

1. Helyezze a SiteManager alját a DIN-sínhez, és tolja felfelé a

SiteManger-t A .

2. A felső pozícióban döntse a SiteManager vízszintesre. B

3. Eressze le és engedje el a SiteManager-t. C

4. Győződjön meg róla, hogy biztonságosan fel van szerelve.

RT1 sorozat  
SiteManager RT100



Elektromos telepítés
Tápcsatlakozás
A

C
B

A  Csatlakoztassa a 12–24 V DC-t
B  Csatlakoztassa a 0 V-t
C  Csatlakoztassa a földelést az interferenciajelek csökkentése

érdekében
Teljesítményfelvétel: Max 6 W.

Szoftvertelepítés
1. Csatlakozás az internethez (az alábbiakban 3 módszer szerepel)
2. Csatlakozás a GateManagerhez (lásd alább)
3. A GateManager konfigurálása
4. A SiteManager konfigurálása
5. A LinkManager használata

UPLINK kapcsolat használata az interneteléréshez
A GateManager kiszolgáló eléréséhez a SiteManagernek egy UPLINK
porton keresztül kell hozzáférnie az internethez. Alapértelmezés szerint
az IP-címét a DHCP segítségével kapja, és csak akkor kell manuálisan
konfigurálnia az UPLINK-et, ha az UPLINK-on fix IP-címet használ.
Válassza ki az alábbi 4 módszer egyikét:

1. Használja az Appliance Launcher alkalmazást

a. Töltse le és telepítse az Appliance Launcher eszközt a https://
kb.secomea.com/docs/appliance-launcher oldalról.

b. Csatlakoztassa a SiteManager DEV1 vagy UPLINK portját a
helyi hálózathoz, és kapcsolja be. A SiteManagernek ugyanazon
az alhálózaton kell lennie, mint a számítógépének. Másik
lehetőségként csatlakoztassa a SiteManagert egy Ethernet-
kábellel közvetlenül a számítógépéhez.

c. Kapcsolja be a SiteManagert, és várjon kb. 1 percet, amíg az
készen áll.

d. Indítsa el az Appliance Launcher programot, a SiteManagernek
az első képernyőn kell megjelennie. Ha nem jelenik meg
azonnal, próbálja meg néhányszor megnyomni a Keresés
gombot. (Megjegyzés: az Appliance Launcher csak akkor jeleníti
meg a SiteManagert, ha a számítógép valódi privát IP-címmel
rendelkezik (10.x.x.x, 172.16-31.x.x, 192.168.x.x vagy
169.254.x.x))

e. Kövesse a varázslót, és állítsa be az UPLINK-címet, ha fix IP-
címet szeretne használni, vagy kövesse a varázslót az UPLINK2
menüpontban, és állítsa be az SSID/WiFi kulcsot a beépített
WiFi modullal rendelkező modul esetében, vagy a PIN kódot a
beépített szélessávú modem esetében.

f. A GateManager beállításainak konfigurálása.
A további részleteket lásd a(z) A GateManager konfigurálása on
page 2 oldalon.

2. Használja az alapértelmezett IP-címet (10.0.0.1)

a. Csatlakoztassa a SiteManager DEV1 portját a számítógép
Ethernet-portjához egy szabványos Ethernet-kábellel.

b. Állítsa be a számítógép Ethernet-adapterét a 10.0.0.2 és
255.255.255.0 alhálózati maszkra.

c. Kapcsolja be a SiteManagert, és várjon kb. 1 percet, amíg az
készen áll.

d. Írja be a következőt a webböngészőbe: https://10.0.0.1
e. Jelentkezzen be az admin felhasználónévvel és a SiteManagers

MAC-címével jelszóként (a termék címkéjén található).
f. Lépjen be a Rendszer --> UPLINK menübe az UPLINK cím

beállításához, ha fix IP-címet szeretne használni, vagy lépjen be
az UPLINK2 menübe az SSID/WiFi kulcs beállításához a
beépített WiFi modullal rendelkező modul esetében, vagy a PIN
kód beállításához a beépített szélessávú modem esetében.

g. A GateManager beállításainak konfigurálása.
A további részleteket lásd a(z) A GateManager konfigurálása on
page 2 oldalon.

3. Használjon DHCP-kiszolgálót

a. Csatlakoztassa a SiteManager UPLINK portját a helyi
hálózathoz, és kapcsolja be.

b. Körülbelül 1 perc múlva a SiteManager IP-címet kap a DHCP-
kiszolgálótól.

c. Ellenőrizze a DHCP-kiszolgáló bérleti listáját, hogy megtudja, mi
az IP-cím.

d. Írja be az IP-címet a webböngészőjébe a https:// előtaggal (pl.
https://192.168.41.13).

e. Jelentkezzen be az admin felhasználónévvel és a SiteManagers
MAC-címével jelszóként (a termék címkéjén található).

f. Lépjen be a Rendszer --> UPLINK menübe az UPLINK cím
beállításához, ha fix IP-címet szeretne használni, vagy lépjen be
az UPLINK2 menübe az SSID/WiFi kulcs beállításához a
beépített WiFi modullal rendelkező modul esetében, vagy a PIN
kód beállításához a beépített szélessávú modem esetében.

g. A GateManager beállításainak konfigurálása.
A további részleteket lásd a(z) A GateManager konfigurálása on
page 2 oldalon.

4. Használjon USB-adathordozót

a. Indítsa el a GateManager alkalmazást a megadott tartománnyal.
b. Adja meg a GateManager GateManager Address, Domain Token

és SiteManager Name paramétereit.
c. Kattintson az „USB konfiguráció” szimbólumra , és adja meg az

UPLINK vagy UPLINK2 port beállításait. Ha a SiteManager egy
DHCP-kiszolgálóval rendelkező helyi intranethez csatlakozik,
nincs szükség konfigurációra.

d. A cfg fájl számítógépre mentéséhez kattintson a „Létrehozás”
gombra.

e. Másolja át a cfg fájlt egy fat32 fájlrendszerrel formázott USB-
adathordozóra.

f. Kapcsolja be a SiteManagert, és várja meg, amíg a SiteManager
készen áll (az állapotjelző nem villog)

g. Helyezze be a pendrive-ot, és várja meg, amíg a SiteManager
automatikusan újraindul. Ha a SiteManager GateManager
hozzáféréssel rendelkezik, az állapotjelzőnek zöldre kell váltania.

h. Távolítsa el a pendrive-ot. Nincs szükség további konfigurálásra.

Szélessávú modem használata az internet
eléréséhez

A szélessávú modemkapcsolatot UPLINK2 néven ismert. A SiteManager
alapértelmezés szerint mindig az Ethernet-kapcsolatot (UPLINK)
próbálja használni, és csak akkor használja az UPLINK2-t, ha az
UPLINK-en megszakad az internetkapcsolat. Ha az UPLINK2-n létrejött
a kapcsolat, a rendszer csak a csak a következő újraindításnál kísérli
meg az UPLINK-re való váltást, vagy ha az UPLINK2-n megszakad az
internetkapcsolat.
RT100-EMM3010 típus: A készülékbe szélessávú modem van beépítve.
Az adatforgalom csökkentése érdekében az UPLINK2-t úgy
konfigurálhatja, hogy a szélessávú kapcsolat üresjárat esetén alvó
üzemmódba lépjen. A kapcsolat akkor jön létre újra, ha SMS-t küld a
SIM-kártyán lévő telefonszámra.
Modem vagy SIM kártya SIM PIN kód nélkül
A SiteManager-ben nincs szükség az UPLINK2 konfigurálására. (A PIN-
kód eltávolítható a SIM-kártyáról, ha behelyezi azt egy hagyományos
mobiltelefonba, és használja a telefon SIM PIN-kód eltávolítása
funkcióját.)
Modem SIM PIN kóddal
Ha a modem SIM PIN kódot használ, adja meg azt a SiteManager
UPLINK2 menüjében. A SiteManager automatikusan felismeri az APN-t
(hozzáférési pont neve) egy belső táblázatból, de az APN manuálisan is
megadható a SiteManager felhasználói felületén keresztül.
SIM behelyezése
SIM-kártya behelyezése a SiteManagerbe.

1. Csúsztassa a SIM-kártyát a nyílásba, és tolja befelé, amíg nem hallja
vagy nem észleli a rugós zár aktiválódását.

2. Győződjön meg róla, hogy a SIM-kártya nem lóg ki a SiteManager
készülékházból. Ez garantálja a SIM-kártya megfelelő behelyezését.

RT100-W5M3010 típus (WiFi)
Integrált WiFi kliensmodullal.
Ezek a típusok WiFi hozzáférési pontként is működhetnek.
Minden más típus
A kapcsolat UPLINK2 néven ismert. A WiFi kliens engedélyezésekor a
SiteManager alapértelmezés szerint a „sitemanager” SSID-vel és a WiFi-
kulcsként a SiteManager MAC-címével próbál csatlakozni.
Saját SSID és WiFi kulcs a SiteManager UPLINK2 menüjében állítható
be.
Ezek a típusok WiFi hozzáférési pontként is működhetnek.
Az AP üzemmódban sugárzott SSID és a WiFi kulcs a SiteManager
DEV1 menüjében konfigurálható.

A csatlakoztatott eszközök konfigurálása
Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszközök megfelelően vannak-e
konfigurálva.

1. A csatlakoztatott eszközök jelszavait használja, amennyiben
rendelkeznek ilyenekkel.

2. A GateManagerben a megfelelő felhasználókra korlátozza az
eszközökhöz való hozzáférést.

3. A SiteManager eszközkonfigurációját korlátozza az eszközspecifikus
beállításokra, és ne nyisson meg felesleges portokat/beállításokat.

4. RDP / VNC megnyitásakor figyeljen a csatlakoztatott hálózaton lévő
többi eszközre. Ellenőrizze, hogy ezek az eszközök védve vannak-e,
vagy helyezze át őket egy másik hálózatra.

A GateManager konfigurálása
1. A SiteManager webes felhasználói felületen lépjen be a

GateManager --> Általános menübe (ha az Appliance Launcher-t
használja, kövesse a varázslót a GateManager paraméterek oldalra).

2. Adja meg annak a GateManager-kiszolgálónak az IP-címét,
amelyhez a SiteManager-nek csatlakoznia kell, valamint egy
tartományi jelszót ahhoz a tartományhoz, ahol a SiteManager-nek
meg kell jelennie. Ezeket az információkat a rendszergazdától kell
megkapnia, vagy attól, akitől a SiteManagert kapta.

3. A beállítások megadása után indítsa újra a SiteManagert.
Ellenőrizze, hogy az állapotjelző LED folyamatosan zöld színűre vált-
e, ami azt jelzi, hogy a SiteManager csatlakozik a GateManagerhez.

4. Miután csatlakozott a GateManagerhez, a GateManager konzol vagy
egy LinkManager kliens segítségével távolról hozzáférhet a
SiteManager webes felhasználói felületéhez, hogy további
konfigurációt végezzen (DEV portok, ügynökök stb.).

5. A részletes útmutatók, új firmware stb. letölthető a https://
kb.secomea.com/docs/ weboldalról

Szabályozási megjegyzések
Termék-megfelelőség: • CE • CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A) • FCC 47 cfr
15. rész

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az FCC-
szabályok 15. része szerinti A osztályú digitális eszközökre vonatkozó
határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy megfelelő
védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben, amikor a
berendezéseket kereskedelmi környezetben üzemeltetik. Ez a
berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és
ha nem a használati utasításnak megfelelően telepítik és használják,
káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. A berendezés
lakóövezetben történő üzemeltetése valószínűleg káros interferenciát
okoz, amely esetben a felhasználónak saját költségén kell orvosolnia az
interferenciát. A működtetés a következő feltételektől függ:

1. Ez a berendezés nem okozhat káros interferenciát.
2. Ennek a készüléknek fogadnia kell a beérkező interferenciát,

beleértve a nemkívánatos működést okozó interferenciát is.

Japan Tele MIC (007-D160018007) (model RT100-4GM3010-J)
Kifejezetten az RT100-W5M3010 típusokra vonatkozik:

1. A modul támogatja az IEEE 802.11 b/g/n rádiót a 2,4 GHz-es
sávban, maximális kimeneti teljesítménye +15dBm az IEEE
802.11g/n és +17dBm az IEEE 802.11b esetében

2. A modul az alábbi FCC tanúsítvány-azonosító alatt szerepel:
QOQWF111 és IC: 5123A-BGTWF111. Az FCC/IC-nek való teljes
megfelelés érdekében a csatlakoztatott antenna maximális erősítése
nem haladhatja meg a 2,0 dBi értéket

3. A modul támogatja az IEEE 802.11 b/g/n/ac rádiót a 2,4 GHz-es és
az 5 GHz-es sávban, maximális kimeneti teljesítménye +16dBm az
IEEE 802.11g/n, +18dBm az IEEE 802.11b és 10dBm az IEEE
802.11ac esetében

4. A modul az alábbi FCC tanúsítvány-azonosító alatt szerepel: TLZ-
CM389NF és IC: 6100A-CM389NF. Az FCC/IC-nek való teljes
megfelelés érdekében a csatlakoztatott antenna maximális erősítése
nem haladhatja meg a 2,0 dBi értéket

Kifejezetten az RT100-4GM3010 típusra vonatkozik

1. A modul PTCRB és FCC jóváhagyással rendelkezik. Az FCC/IC-nek
való teljes megfeleléshez a következő feltételeknek kell teljesülniük:
a) Az antenna és a felhasználó teste között mindig legalább 20 cm
távolságot kell tartani. b) A csatlakoztatott antenna maximális
erősítése, beleértve a kábelveszteséget is, kizárólag mobil
expozíciós állapotban nem haladhatja meg a 3,5 dBi-t a
mobiltávközlési sávban.

Az RT100 típusra vonatkozó kézikönyvek

Típusszámok Kiadvány címe Kat.
Sorszám

SiteManager RT1££ RT1££ – SiteManager Startup Guide P151

https://kb.secomea.com/docs/appliance-launcher
https://kb.secomea.com/docs/appliance-launcher
https://kb.secomea.com/docs/
https://kb.secomea.com/docs/


Használatra való alkalmasság
Az OMRON vállalat nem vállal felelősséget arra vonatkozóan, hogy a
Vevő alkalmazásában használt Termékek kombinációja, illetve a Termék
használata megfelel az alkalmazandó szabványoknak, előírásoknak
vagy szabályozásnak. A Vevő kérésére az OMRON harmadik féltől
származó tanúsító dokumentumokat bocsát rendelkezésre, amelyek a
Termékekre alkalmazható használat besorolásait és korlátozásait
tartalmazzák. Ez az információ önmagában nem elégséges annak
megállapításához, hogy a termékek a végső termékkel, géppel,
rendszerrel, illetve egyéb alkalmazással vagy felhasználással
kombinálva megfelelnek-e az elvárásoknak. A Vevő kizárólagos
felelőssége, hogy meghatározza az adott Termék megfelelőségét a Vevő
alkalmazása, terméke vagy rendszere szempontjából. Az alkalmazásért
minden esetben a Vevő viseli a felelősséget.
A TERMÉK SOHA NEM HASZNÁLHATÓ OLYAN ALKALMAZÁSI
TERÜLETEN, AMELYNEK ÜZEMELTETÉSE SORÁN EMBERÉLETRE
VAGY ANYAGI JAVAKRA SÚLYOS VESZÉLYT HORDOZÓ KOCKÁZAT
MERÜLHET FEL, ANÉLKÜL HOGY BIZTOSÍTOTT AZ, HOGY A
TELJES RENDSZER A FELMERÜLŐ KOCKÁZATOK
FIGYELEMBEVÉTELÉVEL LETT MEGTERVEZVE ÉS KIALAKÍTVA,
TOVÁBBÁ AZ OMRON TERMÉK(EK) A FELHASZNÁLÁSI TERÜLETRE
VONATKOZÓ MINŐSÍTÉSÜKNEK MEGFELELŐEN LETTEK
TELEPÍTVE ÉS TÖLTIK BE SZEREPÜKET A BERENDEZÉS VAGY
RENDSZER EGÉSZÉBEN.
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