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2. Základní informace o zařízení přenosu 

Certifikovaný přenosový systém slouží k přenosu informací pro potřeby HZS. V případě jednoduchých systémů se jedná o 
přenos binární informace (poplach, porucha) v případě sofistikovanějších systémů se jedná o přenos komunikace (číslo 
adresovatelného čidla). Pro přizpůsobení komunikačního protokolu je použit převodník kódu, který překládá protokol 
z ústředny detectomat na protokol přenosového zařízení      
 
 
 
 

Ústředny jsou postaveny na bázi elektronických obvodů citlivých na elektrostatické přepětí. 
Před vlastním sejmutím krytu ústředny je nutno učinit vhodná opatření aby bylo zabráněno 
poškození obvodů přepětím. 
Nedotýkejte se vnitřních komponent v ústředně! 
Pro provoz ústředny zajistěte správné uzemnění dle platných ČSN. 

 
 

 
Veškerou manipulaci s ústřednou smí provádět pouze proškolená obsluha dle tohoto manuálu. 
Při veškeré manipulaci zajistěte návazná požárně bezpečností zařízení tak aby v případě chybné 
manipulace nedošlo k jejich aktivaci.  
Výrobce neručí za škody způsobené nesprávnou manipulací.  

 
 
 

3. Požadavek na ZDP 
Norma 730875 
Čl. 4.6. Zařízení ZDP 
…. se musí instalovat (dle čl. 4.2.3) 
V případech kdy je uvažováno se zásahem jednotek požární ochrany v časovém pásmu H3 a současně platí jedna 
z podmínek: 

a) Výška objektu >45 m 
b) Shromažďovací prostory výškové pásmo VP3 nebo nad 3SP/VP2 nebo 5SP/VP1 (ČSN 730831) 
c) Zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče s více než 4 NP 
d) Kdy plocha požárního úseku není omezena (ČSN 730802) 
e) Není zajištěna trvalá obsluha nebo nelze splnit časování T1 

Zařízení ZDP musí být doplněno obslužným polem požární ochrany (OPPO) a klíčovým trezorem (KTPO). 
Pokud bude ZDP instalováno je nutno zajistit:  

a) Přístup pomocí generálního klíče pro všechny uzamykatelné vnitřní i vnější dveře. Klíč je uložen v KTPO 
b) KTPO je instalováno u hlavního vchodu (nebo místa odkud se předpokládá vedení protipožárního zásahu) a nad 

KTPO instalovat zábleskový maják. 
c) Ústředna EPS nebo její paralelní panel musí být umístěn za hlavním vstupem spolu s OPPO.  
d) Typ ZDP musí být kompatibilní s PCO příslušného HZS 
e) Musí být zpracovány dokumentace zdolávání požáru (pro určení místa vzniku požáru) 
f) Místní HZS určuje požadavky na adresnost, dokumentaci, označení apod.  

 
Norma 342710 
Čl. 4.7.2.3.1  
Přenosové zařízení musí vyhovovat požadavkům normy EN 54-21.  .. ZDP musí zajistit nejméně předávání následujících 
signálů a informací z ústředny EPS na PCO. 

a) Signál všeobecný poplach (viz 3.22) 
b) Signál porucha (bez rozlišení druhu poruchy) 
c) Informaci o adrese vysílacího místa  

Čl 4.7.2.3.3 
Dle technických možností ZDP je doporučeno přenášet současně informace o  

a) aktivaci požárně bezpečnostních zařízení  
b) požární poplachy v rozlišení  

a. adresy samočinných a tlačítkových hlásičů 
b. úsekový a všeobecný poplach 
c. provoz ústředny v režimu NOC/DEN 
d. poruchu v rozlišení adresy či vypnutí čidla 
e. poruchu náhradního zdroje  
f. nefunkční stav systému EPS  

4. Rozdělení přenosových systémů  
V ČR jsou běžně používány 2 typy přenosových zařízení ZDP od různých výrobců. První z nich přenáší pouze binární 
informaci (sepnutý/rozepnutý kontakt relé), druhý typ přenáší i komunikaci (adresu hlásícího čidla). Zařízení ZDP musí být 
certifikované a určené pro přenos pro HZS.  
Tato příručka se nezabývá jejich principem a způsobem přenosu ale pouze zajištěním potřebných informací (dat a úrovní) 
pro připojení na jejich rozhraní. 
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4.1 Obecné požadavky  

Všechny vstupy do přenosového zařízení jsou galvanicky odděleny. Toto je provedeno buď snímáním „suchého“ kontaktu 
z ústředny nebo pomocí optronů instalovaných v přenosovém zařízení. 
Komunikační linka je galvanicky oddělená a je fyzicky realizována linkou RS 232, RS 422 nebo RS 485 (dle typu Plug-in).  

4.2 Zařízení NAM  

K dispozici je několik vstupů (typicky 8) při připojení kontaktů a komunikační vstup opatřený rozhraním RS 232. Převod na 
linku RS 485 je možný pomocí převodníku nebo interního Plug-in.   

4.3   Zařízení RADOM  

K dispozici je několik vstupů (typicky 8) při připojení kontaktů a komunikační vstup opatřený rozhraním RS 232. Převod na 
linku RS 485 je možný pomocí převodníku nebo interního Plug-in.   

4.4 Zařízení MOTOROLA 

K dispozici je několik vstupů (typicky 8 až 16) při připojení kontaktů. Tento typ přenosu může být vybaven i vstupními 
optrony pak je vstupním signálem potenciál 24V. V tomto případě je nutno konzultovat s dodavatelem přenosu zda tyto 
vstupy vydrží napětí 24V  a jaký je požadován klidový stav (pod napětím/bez napětí). 

4.5   Zařízení SWK 

K dispozici je několik vstupů vybavených optrony (typicky 16) při připojení potenciálových vstupů  24V.  

5. Otázky před návrhem přenosu  
V následující části jsou specifikovány některé problémy které je nutno vyřešit před vlastním návrhem přenosu. 
 
1. Jaký typ přenosového zařízení ZDP  
Tato otázka je rozhodnuta podle kraje. Pokud není známo jaký typ ZDP bude v dané lokalitě použit, doporučuji zjistit, kteří 
hasiči budou na daný objekt vyjíždět a ti budou vědět, kdo jim zajišťuje provoz jejich pultu PCO a přenosy ZDP.   
 
2. Vlastní realizace vysílače ZDP 
Před instalací přenosového vysílače ZDP musí být zpracován samostatný projekt. Projekt zpracuje většinou firma, která 
v dané lokalitě provozuje pult PCO.   
 
3. Jaké binární signály budou přenášeny  
Základem jsou 2 binární signály Poplach a Porucha. Tyto 2 signály jsou povinné, další požadavky jsou krajové. Je možný 
přenos Poplach z automatických hlásičů, Poplach z tlačítek, sekční poplach dle požárních úseků, přenos výpadku napájení a 
podobně. Ve všech těchto případech je nutno definovat odpovídající počet výstupů z EPS a naprogramovat je podle 
požadavků.   
 
4. Jaké signály budou přenášeny komunikací  
Zde bývá požadavek na přenos hlášení poplachu konkrétního čidla a jeho přesnou specifikaci. Ostatní hlášení poruch jsou 
podružné a opět záleží (tentokrát na provozovatelích pultů PCO) jaké informace jsou požadovány. Zde není co řešit, 
přenosový systém přenáší to, co je naprogramováno (viz Tabulky přenosu). 
 
5. Stanovení rozhraní mezi EPS a ZDP 
Budou přenášeny „suché“ kontakty nebo potenciál 24V?  Zde je vhodné zjistit i společné vodiče (+ nebo -), tím dochází 
k úspoře spojovacích vodičů. Pak platí, že počet vodičů k přenosovému zařízení se rovná počtu přenášených binárních 
signálů+1. Komunikační rozhraní linky RS 232 nebo 485 vyžaduje minimálně 3 (Tx ,Rx, zem) nebo 2 vodiče (A, B). 
Doporučujeme vyvedení všech těchto výstupů na skupinu samostatných svorek (nejlépe mimo ústřednu) pro zamezení 
dohadů kde je co umístěno.   
 
6. Propojovací kabeláž mezi EPS a přenosem 
Jedná se o výstup z PB systému takže kabel musí splňovat „funkčnost (integritu) při požáru“ dle IEC 60331 a dále Vyhl. 
23/2008 (ve znění aktuálních doplnění).  
Uložení kabelu musí být takové, aby splňovalo ZP 27/2008  „funkčnost (integrita) celého nosného systému při požáru“.    
Propojení stínění  - zásadně uzemněno na JEDNOM místě (v ústředně nebo u přenosového zařízení) 
Délka kabeláže je dle použitého komunikačního přenosu, pro RS 232 je 15-20m pro RS 482 cca 1000m. 
Pozn. pokud je vedení linky RS 232 delší, je nutno ověřit jeho správnou funkčnost.  V tomto případě je dále vhodné použít 
pro RS 232 2 kroucené páry (4dráty) zapojené  Tx/zem a Rx/zem kdy země jsou na obou koncích propojené. 
Vhodný kabel je např. JEHStH, PraflaGuard nebo podobný dle IEC 60331.  
 
7. Napájení přenosu 
Systém EPS má vlastní napájení (zálohované bateriemi, napěťová hladina 24V dle specifikace EN 54-4). Vysílač přenosu má 
taktéž vlastní napájení (zálohované bateriemi, napěťová hladina 12V). Tyto systémy je nutno od sebe galvanicky oddělit. 
Binární vstupy jsou odděleny pomocí relé, komunikační vstup je oddělen pomocí optronů instalovaných na modulu přenosu. 

6. Připojení neadresovatelných ústředen DCC 
Neadresovatelné ústředny DCC 2/4  nebo DCC 8 nemají možnost hlášení adresy čidla. U těchto ústředen jsou k dispozici jen 
2 výstupní kontakty Poplach a Porucha, k dispozici není ani výstup pro rozlišení adresy hlásící linky čidel.  
Kontakty lze zapojit přímo na přenosové zařízení.     
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7. Rozsah přenosu 

Systém ZDP (NAM i RADOM) přenáší informaci i z více ústředen v rozsahu ústředna – skupina – hlásič. Ústředny mohou být 
spojeny v síti BITBUS (až 20 společně) každá má k dispozici až 128 programovatelných skupin a ve skupině může být 
(teoreticky) až 126 hlásičů. Nejvyšší teoretická kombinace čidel je 32 tis. čidel.  Veškerá čidla musí být pomocí 
konfiguračního programu přiřazena do skupin a popsána.   

7.1 Konfigurace EPS pro přenos NAM  

Pro přenosový systém NAM nejsme nijak omezeni, přenosová kapacita je:  

Parametr  Teoretická hodnota Možná hodnota 

Počet ústředen  20 20 

Počet skupin na 1 ústředně  128 1 - 127 

Počet čidel v jedné skupině  126 1 - 126 

Závěr. Konfigurační program ústředny může být napsán libovolně, budou přeneseny všechny možné kombinace.  

7.2 Konfigurace EPS pro přenos RADOM  

Pro přenosový systém RADOM jsme omezeni v přenosové kapacitě takto:  

Parametr  Teoretická hodnota Možná hodnota 

Počet ústředen  20 Viz pozn. 

Počet skupin na 1 ústředně  128 1 - 127 

Počet čidel v jedné skupině  126 1 - 31 

Pozn.  
systém RADOM přenáší stav pouze 3937 adres čidel. Pokud bude v síti vice ústředen (číslo ústředny se nepřenáší) je nutno 
zajistit přiřazení skupin k jednotlivým ústřednám např. ústředna 1 bude mít pouze skupiny 1-30, ústředna 2 skupiny 31 až 
60 atd. Dále ve skupinách je možno používat pouze čísla v rozsahu 1-31.  
  
Závěr. Konfigurační program musí respektovat, že v jedné skupině nesmí být adresa čidla vyšší než 31. Čidlo s vyšší 
adresou bude přeneseno jako poplach skupiny s adresou čidla 0.  
 

8. Zapojení modulu přenosu pro adresovatelné ústředny 
Modul přenosu IP-EPS  je napájen za napětí ústředny a je instalován přímo v ústředně. Modul má vstupy a výstupy pro 
připojení OPPO  (5 tlačítek) a potenciálový výstup pro připojení KTPO (elektrický zámek 24V /180 mA). Dále jsou zde 
reléové výstupy poplach a požár, které lze případně využít pro zmnožení výstupů.  
Modul vyžaduje napájení 24 V z ústředny.  Odběr modulu je v klidovém stavu 35 mA, při poplachu 50 mA.  

Odběr Základní modul  Spotřeba OPPO Spotřeba  KTPO 

Klidová spotřeba (24hod) 35 mA 5 mA 0 mA 

Poplachová spotřeba (15 min) 55 mA max. 80 mA 180 mA 

Požadovaná kapacita baterií 1,2 Ah 0,8 Ah 0,05 Ah 

Výsledná hodnota spotřeby je dána součty jednotlivých sloupců a tuto hodnotu je nutno započítat do energetické bilance 
výpočtu kapacity baterií v ústředně. 

8.1 Kompatibility EPS a ZDP 

Modul přenosu je navržen pro ústředny výrobce JOB Detectomat typu dc 3004 a dc 3400 
Výstupní protokol je navržen po přenosové zařízení  
1. Přenos GPRS  REGGAE s moduly RS 232 nebo RS 485 
2. Přenos DTX 04 s modulem DTX04-RS 232 
3. ZDP vysílač STX 23  
4. ZDP vysílač STX 23A základní komunikace 
 
Pozn. připojení po síti RS 485 je možné použitím jiných Plug in, dosah je potom cca 1 km.  

8.2 Připojení OPPO a KTPO 

OPPO je připojeno kabelem „funkčnost (integrita) při požáru“ dle IEC 60331 – minimálně 7 drátů (skladba kabelu 4x2x0,8).  
KTPO je připojeno stejným typem kabelu 2 dráty (minimální skladba  1x2x0,8). KTPO má ještě výstupy pro sabotáž, 
otevření a přítomnosti klíče (tyto výstupy doporučujeme zavést do systému PZTS) a přívod pro vytápění. Vytápění je řešeno 
topným tělesem 12V/ cca 6W a je k němu případně nutno navrhnout samostatný zdroj (použití vytápění není podmínkou 
správné funkce KTPO).   
Pozn. Potenciálový výstup modulu IP EPS pro KTPO je dimenzovaný na odběr 300 mA max. Pokud máte trezor od jiného 
dodavatele prosím zkontrolujte jeho odběr, při hodnotách kolem 400 mA můžete potenciálový výstup zničit.   
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Svorkové schéma připojení OPPO a KTPO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pohled na převodník  
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8.2.1 Popis funkce OPPO 

OPPO obsahuje tlačítka a indikátory 
Indikátory OPPO 

OPPO v provozu  zelená  LED svítí po přivedení napětí 12-24V na svorky 1, 3 (napájení OPPO) 

ZDP spuštěno červená  LED - systém EPS je ve stavu poplachu je hlášen požár  

ZDP vypnuto žlutá LED  - indikace vypnutí ZDP v závislosti na tlačítku „ZDP vypnuto“ 

SHZ spuštěno červená  LED - systém EPS ji neovládá 

Požární ovládání  žlutá LED - systém EPS ji neovládá 

Akustika vypnuta žlutá LED – odpovídá vypnutí externí signalizace (sirén a majáků na ústředně), pokud svítí, jsou 
sirény blokovány a nebudou houkat. Pokud bliká není komunikace s ústřednou  

  
Tlačítka  OPPO 

Zpětné nastavení  Stisknutím se provede reset ústředny  

Akustika vypnuta Stisknutím se provede vypnutí aktivovaných sirén  - odpovídá indikátoru „akustika vypnuta“ 

ZDP vypnuto Sepnutím vyšle kontrolní signál do ZDP a zablokuje relé Poplach, zapnutím uvede zpět do provozu. 
Odpovídá indikaci ZDP vypnuto 

ZDP zkouška Žádná funkce 

 
Pozn.  
Základní zapojení  OPPO s ústředen Detectomat je uvedeno na schématu výše. Pro indikaci ZDP vypnuto je nutno propojit na 
OPPO svorky 7 a 10.  
 
Základní obsluha systému EPS z OPPO vypadá schematicky takto  
1. Při vstupu do objektu pracovník HZS vypne sirény (aretované tlačítko „Akustika vypnuta“)  
2. Po zjištění situace provede reset systému EPS tlačítkem „Zpětné nastavení“ a zapne sirény „Akustika vypnuta“ 
3. Pro odstavení přenosu slouží aretované tlačítko „ZDP vypnuto“ – jeho stisknutí i uvolnění je archívováno na pultu PCO   
 

8.2.2 Schéma zapojení KTPO 

 
 

Popis svorek KTPO 
1), 2)  ochrana proti odvrtání 
3),  4)   vyvážení pro smyčku EZS 
5)        + pól napájení elektrického zámku 
6)        -  pól napájení elektrického zámku 
7), 8)    kontrola přítomnosti objektového klíče 
9), 10)  příprava na napájení vytápění KTPO 
 
 
5), 6)  napájení zámku 24V. POZOR NA POLARITU 
 
Doporučení 
Svorky 1), 2) připojit do EZS (narušení nebo otevření 
KTPO. Je možno zde do série zapojit i svorky 7), 8) 
přítomnosti klíče.   
 
Svorky 9) a 10) je příprava pro vytápění 12V/5W 
 
 
 

Pozn. k použití KTPO. 
Zámek KTPO je pro napájení 24V (jeho odběr je asi 170 mA). Systém EPS neumí vyhodnotit signály přítomnost klíče a 
narušení trezoru – tyto signály je lépe vést do systému PZTS (EZS).     
 

8.3 Schéma připojení převodníku k ZDP 

Schéma je platné pro přenos technologií NAM i RADOM 
Propojení se systémem ZDP kabelem „funkčnost (integritu) při požáru“ dle IEC 60331 skladba  4x2x0,8 
Tabulka párů  

Pár  Určen pro Kam připojen Pozn. 

1 Komunikaci  RS 485 nebo RS 232 GND, Tx RS 485 nebo RS 232  

2 Komunikaci  pro RS 232 GND, Rx pro RS 485 neobsazen 

3 Přenos poplachu Poplach COM/NO Binární kontakt relé 

4 Přenos poruchy Porucha COM/NO Binární kontakt relé 
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Pozn. k zapojení 
 
Všechny obvody k ZDP jsou galvanicky odděleny 
Propojení GND na ZDP  – přímo na GND 
Propojení Rx Tx   - křížené  

 
 

Relé porucha rozpíná při poruše na ústředně 
 
Relé poplach spíná při všeobecném poplachu (po uplynutí 
časování). 
 
Relé poplach je blokováno při stisknutém tlačítku „ZDP 
Vypnuto“ na panelu OPPO. 
 
 

 
 
 
 
 

8.4 Výstupy pro ZDP 

Pro připojení ZDP jsou určené 2 typy Plug-in. Pro kratší vzdálenosti je určen typ RS 232 (do 15 m) a pro větší vzdálenosti je 
určen typ RS 485 (do 1 km). Plug-in se osazují na pozici ZDP a jsou galvanicky odděleny od základové desky. Připojení 
k ZDP je standardní pomocí 3 vodičů Rx, Tx a GND pro linku RS 232 a pomocí 2 vodičů A, B pro linku RS 485.   
 

8.5 Připojení k ústředně 3004+ 

Modul IP-EPS se připojuje k ústředně  3004+ pomocí konektoru CANON 9 F přímo na vnitřní konektor (vpravo nahoře RS 
232) stejný který se používá pro programování ústředny.   
Určený Plug-in je typu RS 232 s koncovkou CANON 9F.  
Modul lze instalovat přímo do ústředny na montážní desku vpravo (doporučeno) nebo jej lze instalovat do samostatné 
krabice mimo ústřednu. V tomto případě délka kabelu nemá přesáhnout 15 m.  
Po osazení, zapojení napájecího napětí 24V a přívodného kabelu RS 232 do konektoru CANON je modul připraven k provozu.  

8.6 Připojení k panelu ABF (master) 

Modul IP-EPS lze připojit k ABF panelu (pouze SW MASTER). Zapojení je stejné jako u ústředny 3004+ pomocí konektoru 
CANON 9 F přímo na vnitřní konektor (vpravo nahoře RS 232).  
 

8.6.1 SW nastavení ústředny 3004+ 

Aby ústředna spolupracovala s modulem IP-EPS je nutno nastavit její parametry. Toto lze učinit POUZE manuálně v režimu 
programování parametrů    

1. Stiskneme tlačítko Program na ústředně 
2. Požadavek na heslo 2 úrovně 9 9 9 9 a zakončit   
3. Objeví se základní menu, zde volíme „Systémové Parametry“ 
4. Požadavek na heslo 3 úrovně 5 5 5 5 5  a zakončit    
5. Nastavujeme parametry 13 a 16 dle tabulky  

Parametr hodnota význam 

13 012 Přenosová rychlost 9600 Bd a opakování do potvrzení (default) 

16 06 Protokol přenosu a obsluhy (nový formát) 

 
Pozn. Je nutno zadávat všechna čísla tj. nikoliv  „6“  ale „0“ „6“ a potvrdit    
 
Parametr 16 změní typ protokolu pro přenos, ale potom nelze ústřednu programovat pomocí SW  DPT. V případě potřeby 
programování ústředny je nutno tento parametr změnit. 

Parametr hodnota význam 

16 02 Protokol DPT pro programování 

   

8.6.1 SW nastavení panelu ABF 

Nastavení parametrů panelu ABF (od verze 6ME_01_xx) je shodné s ústřednou 3004+. 
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8.7  Připojení k ústředně 3400 

Výstup ústředny je realizován výstupem RS 232 v TTL logice na kartě CP CPB (označen jako RS 
232 PC).  
 
Určený Plug-in je typu RS 232 TTL s koncovkou RJ 45. Délka kabelu pro tento přenos je omezena 
na cca 20-30 cm (NEPRODLUŽOVAT!).  
 
Modul IP-EPS je nutno instalovat přímo do ústředny na stěnu vlevo nebo pomocí distančních 
sloupků nad desky ústředny.   
 

 

8.7.1 SW nastavení ústředny 3400 

Od verze firmwaru 2.5 a vyšší je tento výstup pevně naprogramován a není nutno nastavovat žádné parametry.  

8.8 Indikace modulu IP-EPS 

Pro rychlou kontrolu jsou na modulu IP-EPS osazeny indikační LED. Jejich funkce je popsána v následující tabulce 

Pořadí  Barva Význam  

1 Zelená Napájecí napětí  24V 

2 Žlutá Příjem zprávy z ústředny  - blikne 

3 Žlutá Odeslání zprávy do ZDP – blikne 

4 Oranžová Buffer poruch – indikuje odeslanou zprávu poruchy 

5 Oranžová Buffer poplachů – indikuje odeslanou zprávu poplachu 

6 Červená Ztráta komunikace s ústřednou EPS bliká, ztráta komunikace se ZDP svítí trvale  

7 Červená Indikace poplachu na ústředně (odpovídá poplachovému relé ústředny) 

8 Žlutá Indikace poruchy na ústředně (odpovídá poruchovému relé ústředny) 

   
Popis bufferu poplachů a poruch.  
Aby nedošlo k zahlcení přenosu množstvím zpráv je definován buffer poruch pro 9 současně hlášených poruch a 9 současně 
hlášených poplachů.  LED svítí je li zaznamenána alespoň 1 porucha nebo poplach. Je li buffer naplněn, je odeslán 
multipoplach nebo multiporucha.  Po cca 1 minutě je buffer poruch uvolněn, buffer poplach je resertován nulováním 
ústředny.   
Resetovací tlačítko 
Provádí reset modulu, vymaže buffery (naprogramování se nemění)  
 

9. Naprogramování modulu IP-EPS 

Modul je univerzální a před připojením ke konkrétnímu přenosovému zařízení je nutno jej naprogramovat. Programování se 
provádí pomocí konfiguračního programu ConfTransEPS.exe. 
 
Programování pomocí interface I306,307 
K modulu IP EPS se připojíme pomocí interface I306, I307 určenými pro programování ústředen EZS. Nastavení počítače 
případně proveďte dle manuálu pro SW Winload. Pokud budete instalovat drivery k novému PC je možno stáhnout 
odpovídající drivery  na www.variant.cz  ve složce //SW a komunikace –I306, I307.  
Na desce je nutno propojit volné piny portu a koncovku kabelu z I306, I307 připojíme k programovacím svorkám a program 
spustíme.  
 
Programování pomocí Plug In RS 232 
Alternativně lze přímo použít plug-in RS 232 osazený do přímého konektoru viz obr převodníku (piny portu a koncovky 
kabelu nepropojovat).  
Plug- in demontujeme z osazení (je nutno zvolit plug –in v provedení RS 232, doporučujeme ten s připojeným CANON 
konektorem). S PC se propojíme přímým kabelem na COM port nebo převodník COM /USB. 
Po otevření programu ConfTransEPS se zobrazí následující menu  
 
        Seriový port: 

Vybereme port, na který máme připojen převodník a klikneme na 
Připojit (viz OBR.)  
 
Typ ústředny: 
Vybereme ústřednu EPS  
 
Adresa ústředny: 
Pokud je ústředna v síti BITBUS musíme zadat její adresu. Defaultní 
hodnota je 200 (hexa C8). 
 
Typ ZDP: 
Volíme NAM nebo RADOM    
 
Tlačítkem Přečíst přečteme aktuální nastavení modulu IP EPS 
Tlačítkem Zapsat zapíšeme požadované nastavení do modulu. 
Případná stavová a chybová hlášení se zobrazují v levém dolním rohu. 

 

http://www.variant.cz/
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Pozn. Volba adresy je důležitá, pokud je zapojeno v síti BITBUS více ústředen.  Adresy nastavujeme takto 
 
Samostatná ústředna -  adresa 200 (defaultní stav)  
V této konfiguraci lze plně využít i připojení pro OPPO. Připojujeme na CANON v ústředně.   
   
Jedna ústředna a panel ABF -  IP EPS připojen na ústřednu 
Pokud je přenos připojen na ústřednu nastavujeme fyzickou adresu BITBUS ústředny – lze plně využít i připojení OPPO. 
 
Jedna nebo více ústředen a panel ABF -  IP EPS připojen na ABF 
Pokud je přenos připojen na ABF nastavujeme adresu 1. Přenos přenáší stavy všech připojených ústředen. Pro aktivaci OPPO 
je nutno na ústředně nastavit  

Parametr hodnota Význam 

5 02 Ústředna reaguje na kartu ze sítě BITBUS  

Pozn. pokud je připojeno více ústředen je nutno tento parametr nastavit u všech ústředen.  

10. Nastavení vysílače přenosu  
Nastavení vysílače přenosu a definici objektu v PCO zajistí firma instalující ZDP. Níže je uvedeno pouze základní nastavení. 

10.1 Radom STX 23/A 

Typ  STX 23A  

Způsob komunikace  Standard 

Seriová komunikace  Typ ATIS 

Způsob ser. komunikace Základní 

Pozn. nastavuje se konfiguračním programem 

10.2 Nastavení DTX 04-K 

Z hlediska správné funkce jsou pro připojení EPS komunikátoru důležité dvě konfigurační položky DTX 04-K nebo ústředny 
AMOS 1600. Jejich konkrétní nastavení je uvedeno v kapitolách k jednotlivým EPS ústřednám. Jedná se o položku Formát 
telefonních zpráv a Mód vysílání. 
V desce DTX 04-K se Formát tel. zpráv nastavuje v sekci [0E] a Mód vysílání se nastavuje v sekci [11] – druhá položka. 
V ústředně AMOS 1600 jsou tyto položky v sekcích [80] – Formát tel. zpráv a [83] – Mód vysílání – klávesa [7] (režim 
sériové linky). 
Mód vysílání musí být vždy nastaven do režimu EPS/UNI. 
Formát tel. zpráv se nastavuje podle typu připojené EPS ústředny. 

10.3 Nastavení REGGAE 

Standardně je komunikátor REGGAE ve verzi RS232 nebo RS485 nakonfigurován již při samotné expedici zařízení 
zákazníkovi. V konfiguraci jsou podstatné položky v záložce EXT. 
 
 

Význam položek 
 Typ ústředny: pokud je připojen EPS komunikátor, musí být nastavena hodnota DTX 
 Přenosová rychlost: REGGAE komunikuje rychlostí 9600 baud 
 Potvrzovat ACK – znamená, zda se má potvrzovat i kontrolní telegram ACK 

Inverze ACK – nastavuje hodnotu potvrzení 
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11. Tabulky přenosu  

11.1 Tabulka přenosu NAM (v HEXA kódu) 

 
Obecný popis 

 
NAM 

    
        Typ udál. ústředna skupina prvek 

začátek Porucha externí siréna A0 00 10 Úst 10 00 

konec Porucha externí siréna A0 00 20 Úst 10 00 

Porucha hlídaných linek externích sirén, zkrat nebo přerušení 

začátek Porucha napájení 230V A0 00 50 Úst 15 00 

konec Porucha napájení 230V A0 00 60 Úst 15 00 

Výpadek 230V, odpojení transformátoru 32V, výpadek pojistky  

začátek Porucha AKU A0 00 50 Úst 20 00 

konec Porucha AKU A0 00 60 Úst 20 00 

Odpojení,podpětí, přepětí, zkrat záložního napájení baterií 

začátek Porucha napájení 24V A0 00 50 Úst 30 00 

konec Porucha napájení 24V A0 00 60 Úst 30 00 

Napájení ústředny je mimo rozsah 24V 

začátek Porucha ústředny A0 00 10 Úst 35 00 

konec Porucha ústředny A0 00 20 Úst 35 00 

HW porucha některého z modulů ústředny  

začátek Zemní zkrat A0 00 10 Úst 40 00 

konec Zemní zkrat A0 00 20 Úst 40 00 

zemní zkrat  

začátek SW porucha ústředny A0 00 10 Úst 50 00 

konec SW porucha ústředny A0 00 20 Úst 50 00 

rozpor v zadání SW s připojenou sítí hlásičů nebo chyba Cheksumy, výpadek programu 

začátek Porucha BITBUS A0 00 11 Úst 55 00 

konec Porucha BITBUS A0 00 21 Úst 55 00 

porucha sítě BITBUS nebo výpadek některého uzlu sítě  

začátek Porucha vstupů A0 00 10 Úst 60 00 

konec Porucha vstupů A0 00 20 Úst 60 00 

přerušení, zkrat na některém vstupu nebo výstupu z ústředny  

začátek Porucha Interface hašení  A0 00 10 Úst 70 00 

konec Porucha Interface hašení  A0 00 20 Úst 70 00 

přerušení, zkrat na některém vstupu nebo výstupu interface hašení 

začátek Porucha smyčky A0 00 10 Úst 80 00 

konec Porucha smyčky A0 00 20 Úst 80 00 

přerušení, zkrat na některé smyčce  

začátek Porucha čidla č. A0 00 70 Úst ,Skup ,Hlás. 

konec Porucha čidla č. A0 00 80 Úst ,Skup ,Hlás. 

Porucha přímo hlášená čidlem, zaprášení, poškození, nestabilita nebo výpadek adresy (odejmuté čidlo) 

začátek Násobná porucha  A0 00 70 Úst FF FE 

konec Násobná porucha  A0 00 80 Úst FF FE 

Současný výpadek více než 12 adres  

začátek Poplach  A0 00 1C Úst ,Skup ,Hlás. 

začátek Poplach (další čidlo) A0 00 1C Úst ,Skup ,Hlás. 

začátek Poplach (ze závislé skupiny) A0 00 1C Úst ,Skup ,Hlás. 

začátek násobný poplach (multipoplach  > 10) A0 00 1C Úst FF FE 

začátek poplach AUT hlásič A0 00 1F Úst 00 00 

začátek poplach tlačítko A0 00 1F Úst FE EF 

poplachy - určené jednak adresou čidla a dále specifikace obecná , více než 8 poplachů je násobný poplach 

konec konec poplachu A0 00 C1 Úst ,Skup ,Hlás. 

konec konec multipoplachu A0 00 C1 Úst FF FE 

Ukončení poplachu jednotlivého čidla  

konec reset A0 00 09 Úst 00 00 

reset ústředny  

začátek ZDP vypnuto (TEST) A0 00 A0 Úst A7 A0 

konec ZDP zapnuto (TEST) A0 00 A7 Úst A0 7A 

Tento telegram je generován stiskem tlačítka (Vypnout nebo Test ZPD) na OPPO 

 
Tabulka přenosu je platná pro SW verzi od data 10/2014 
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11.2 Tabulka přenosu RADOM (v HEXA kódu) 

 
Obecný popis RADOM  

      

začátek Porucha externí siréna 1010 

konec Porucha externí siréna 2010 

Porucha hlídaných linek externích sirén, zkrat nebo přerušení 

začátek Porucha napájení 230V 5015 

konec Porucha napájení 230V 6015 

Výpadek 230V, odpojení transformátoru 32V, výpadek pojistky  

začátek Porucha AKU 5020 

konec Porucha AKU 6020 

Odpojení, podpětí, přepětí, zkrat záložního napájení baterií 

začátek Porucha napájení 24V 5030 

konec Porucha napájení 24V 6030 

Napájení ústředna je mimo rozsah 24V 

začátek Porucha ústředny 1035 

konec Porucha ústředny 2035 

HW porucha některého z modulů ústředny  

začátek Zemní zkrat 1040 

konec Zemní zkrat 2040 

zemní zkrat  

začátek SW porucha ústředny 1050 

konec SW porucha ústředny 2050 

rozpor v zadání SW s připojenou sítí hlásičů nebo chyba Cheksumy 

začátek Porucha BITBUS 1155 

konec Porucha BITBUS 2155 

porucha sítě BITBUS nebo výpadek některého uzlu sítě  

začátek Porucha vstupů 1060 

konec Porucha vstupů 2060 

přerušení, zkrat na některém výstupu z ústředny  

začátek Porucha Interface hašení  1070 

konec Porucha Interface hašení  2070 

přerušení, zkrat na některém vstupu nebo výstupu interface hašení 

začátek Porucha smyčky 1080 

konec Porucha smyčky 2080 

přerušení, zkrat na některé smyčce  

začátek Porucha čidla č. 7xxx 

konec Porucha čidla č. 8xxx 

Porucha přímo hlášená čidlem, zaprášení, poškození, nestabilita nebo výpadek adresy (odejmuté čidlo) 

začátek Poplach  3xxx 

začátek 2. Poplach 3xxx 

začátek 1 poplach (při závislosti 2 skupin) 3xxx 

začátek poplach AUT hlásič 4000 

začátek poplach tlačítko 40F0 

poplachy - určené jednak adresou čidla a dále specifikace obecná, více než 8 poplachů je násobný 
poplach konec Reset B000 

reset ústředny  

začátek ZDP vypnuto (TEST) A7A0 

konec ZDP zapnuto (TEST) A07A 

Tento telegram je generován stiskem tlačítka (Vypnout nebo Test ZPD) na OPPO 

   
protokol RADOM  

 

Přenos  poplachů a poruch je ve formátu S-kupina,H-lásič  (rozepsané v byte)   SSSS    SSSH    HHHH 

Rozsah skupin je 1-127, rozsah hlásičů 1-31.  Pokud bude definován hlásič mimo tento rozsah, bude 
přenesena hodnota 0 

 
 Tabulka přenosu je platná pro SW verzi od data 10/2014 
 


