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2. Základní informace o systému EPS detect 3004 + 
Systém EPS detect  3004 +  je  adresovatelná modulární ústředna německého výrobce JOB Detectomat. Ústředna je 
dodávána v provedení se 1,2,3 nebo s 4 smyčkami až se 126 prvky na smyčce. 
 
 

 

Ústředna 3004+ je postavena 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 ústředna 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.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základní parametry 

Označení  3004 

Počet smyček 1-4 (2 volné pozice pro karty po jedné nebo 2 smyčkách) 

Rozměry  (š x v x  h)              420x490x210 

Hmotnost  12,5 

Provedení skříně  Kovová  

Základní napájení  230 VAC /72W 

Záložní napájení pro výdrž 24 hod /30min v poplachu             Aku Pb 2x 12V/26 Ah (max.) 

Klidová spotřeba (24V) 146 mA 

Počet pozic pro rozšíření 2 

Počet prvků na smyčce 126 

Počet volně programovatelných skupin 128 

Certifikát CPD 0786-CPD-20817 

Připojení na OPPO Externí karta 

Obsluha Panel 4x20 znaků a klávesnice dle EN 54-2 

Napájení smyček 32 V kontrola přerušení a zkratu max. proud 140 mA 

Komunikační protokol smyčky  LOOP 3000 

Typ smyčkového kabelu  JyStY 1x2x0,8 mm  (1 mm2)  stíněný   max. délka smyčky  3 500m 

    

Poznámka! 
V této dokumentaci jsou uvedeny všechny potřebné informace pro obsluhu ústředny. V případě 
nejasností a pochyb kontaktujte prosím svého dodavatele systému EPS 
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Prostředí IP 30, vlhkost max. 95%, teplota -5 až +40 °C 

Komunikační výstupy 1x RS 232 pro modem, tiskárnu a 1 x RS 232 pro PC 

Další komunikace Propojení ústředen BITBUS 32 ústředen a až 64 dalších prvků  

Výstup na sirény (monitorovaný)   1 x 24V/400 mA max. zakončovací odpor 1k 

Výstupní relé (bezpotenciálová)  1x Požár,  1x Porucha        zatížení  max. 30V  DC/5A 

Potenciálový výstup otevřený kolektor 9 x 30V/90 mA max.  

Historie 500 událostí 

  

 
 

3. Použité zkratky  
 

Pojem Význam 

EPS Elektrická požární signalizace 

Časování T1 Čas pro první reakci obsluhy při příchodu hlášení  bývá do 1 minuty 

Časování T2 Čas pro ověření oprávněnosti hlášení (vyloučení falešných poplachů) bývá 1-10 minut 

IA  Interní alarm - po vzniku události po dobu časování u automatického hlásiče 

HA  Hlavní alarm – po ukončení časování aut. hlásiče nebo požár od tlačítka 

 
 

4. Základní pojmy 
Systém EPS je požárně bezpečnostní zařízení sloužící k včasné indikaci požárně nebezpečné situace, předání této informace 
do místa trvalé obsluhy a dále zajištění informovanosti osob zdržující se v areále. Zařízení EPS je technický prostředek a 
nenahrazuje protipožární zajištění objektu, je pouze jedním z jeho prostředků, který je schopen prostřednictvím lidského 
činitele zajistit adekvátní reakci na vznik požárně nebezpečné situace. Stejně tak z pohledu normativů platných v ČR nelze 
na EPS pohlížet jako na samostatný systém ale pouze jako na část většího celku  - požárně bezpečnostní systém. 
Systém se skládá z vlastní ústředny s obslužným tablem (klávesnice a indikační LED dioda), čidel a výstražných prvků a 
spojovací kabeláže.   Pro instalaci EPS byl zpracován projekt se specifikací, které prostory jsou hlídané, kde je umístěna 
ústředna, případně návaznost na výstražný systém eventuálně na požárně represivní systémy (hašení).  
Definice základních pojmů je uvedena v ČSN EN 54-1. Pro provoz EPS jsou dále platné normy ČSN 342710 a Vyhl. 246/2001 
Sb. 

4.1  Požadavky na servis  

Pro servis systému EPS jsou závazné ČSN 342710 a Vyhl. 246/2001 Sb. 
Uživatel EPS je povinen stanovit „Osobu zodpovědnou za provoz EPS“.  
Tato osoba zodpovídá za správnou funkci systému EPS a uzavírá smlouvu s pověřenou organizací, která zajišťuje servis a 
údržbu systému EPS dle zmíněné Vyhl. §6 až 8. 
 
Servis  EPS  -  Zařízení  EPS smí udržovat a opravovat jen osoba alespoň znalá dle §6 Vyhl. 50/1978 Sb. (Ochrana před 
úrazem elektrickým proudem, obsluha elektrických zařízení).  Dále musí být prokazatelně proškolena z konkrétního systému 
EPS.  
 
Dokumentace EPS  - požární kniha. Do této dokumentace se zaznamenává veškerá činnost na EPS, veškeré hlášení 
systémů, opravy a údržbářské zásahy.  Do knihy smí zapisovat pouze osoby pověřené obsluhou, osoby zodpovědná za 
provoz EPS, servisní pracovníci a případně orgány státní správy. 
   
Údržba, oprava a zkoušky EPS – Dle požadavků Vyhl. 246/2001  §4 musí být tyto činnosti zajištěny pouze osobami 
k dané činnosti pověřenými. Termíny a rozsah je dán §8 Vyhl 246/2001.   

4.2 Prováděné zkoušky a kontroly 

Zkouška Popis  Četnost  

Kontrola ústředny a doplňujících 
zařízení 

Kontrola ústředny, zkouška funkce sirén, kontrola návazných 
systémů (hašení, evakuační rozhlas) - provádí provozovatel 

1 x za měsíc  

Zkouška činnosti EPS při provozu Zajišťuje servisní organizace 2 x ročně 

Kontrola provozuschopnosti  EPS  Zajišťuje servisní organizace 1 x ročně 

 
V praxi se kontroly provádí s odstupem 6 měsíců zkouška činnosti např. v 2 měsíci  a kontrola provozuschopnosti v 7 měsíci 
(nahrazuje požadovanou zkoušku činnosti) pokud nejsou  stanoveny v projektu stanoveny kratší intervaly.  
Pozn. Termíny jsou platné k datu platnosti Vyhl. 246/2001. 

5. Obecný popis ústředny   
Veškeré informace o stavu ústředny se zobrazují jednak pomocí stavových LED a dále jsou upřesněny na LCD displeji.  

Případný pohyb na displeji se provádí pomocí kurzorových tlačítek [  ], [  ], [  ], [  ] .  Obsluha ústředny se 
provádí pomocí tlačítek.  
 

Tlačítko Funkce Význam 

          Kurzor Slouží pro pohyb kurzoru na displeji  

Poplach Přepnutí displeje Těmito tlačítky vybíráme, jaké události požadujeme zobrazit na displeji 
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Porucha 

Test 

Vypnuto 

1 - 9 Zadání čísel Pro výběr a zadávání hodnot na displeji  
    Enter Pro potvrzení volby (odpovídá tlačítku Enter na PC)  

 
akustika Kvitace akustické signalizace na ústředně (zrušení pouze na ústředně) 

Program Přepnutí režimu Po stisknutí přepíná ústřednu do programovacího režimu 

Zapnout Zapínání  Obecný příkaz pro zapnutí  

Vypnout Vypínání Obecný příkaz pro vypnutí 

Hlásič 

Volba  
Po zadání požadavku obecného příkazu na zapnutí nebo vypnutí volíme, co 
požadujeme zap/vyp. 

Skupina 

Výstup 

Test signálek Testovací  Zkouška displeje, bzučáku ústředny a LED 

Nulování  Reset Zpětné nastavení ústředny do klidového stavu, reset všech hlášení 

Siréna vyp/zap Výstupy sirén Zapíná popř., vypíná výstupy na sirény 

Časování 
spuštěno 

časování Stopne časovací sekvenci času T2 

 
K jednotlivým tlačítkům jsou přiřazeny LED s významem dle tabulky. 

Indikace Funkce Význam 

Síť 230V Stav napájení Zelená LED indikuje přítomnost napětí 230V  

Provoz Stav ústředny Zelená LED indikuje zapnutou ústřednu 

Poplach Alarm Červená LED pro indikovaný poplach 

Porucha  Porucha Žlutá LED sumární poruchy  

Vypnuto Vypnuto Sumární indikace vypnutého elementu  

Test Test Žlutá LED svitem indikuje prvek v Testu, blikání indikuje přítomnost nějakého 
hlášení. 

Napájení Napětí 24V Zelená LED indikuje přítomnost napájení na procesorové desce 

Síť 230V Napětí 230V Žlutá LED indikuje poruchu síťového napájení 230V 

Aku Baterie  Žlutá LED indikuje poruchu náhradního zdroje (baterií) 

Časování zap. Časování  Žlutá LED indikuje probíhající časování T2 

Systém CPU Žlutá LED indikuje poruchu na základní CPU desce (SW, paměť RAM) 

Siréna vyp/zap Výstupy sirén Žlutá LED indikuje vypnutí externích výstupů a sirén  

Časování 
spuštěno 

Časování  Žlutá LED indikuje stopnutí časovací sekvence  

Pravý sloupec 
LED indikátorů 

Neobsazeny V základní verzi nejsou obsazeny 

 
Spodní část pod obslužným panelem lze demontovat a nahradit panelem s indikátory pro zobrazení stavů poplach a porucha 
jednotlivých skupin (max. 48 dvoustavových LED). Tento panel slouží pro rychlou orientaci poplachu a poruchy v systému. 
Dále lze osadit panel s vestavěnou tiskárnou.  

6. Obsluha  ústředny 
Tato kapitola řeší obsluhu jednotlivých stavů, které se v provozu běžně vyskytují.   

6.1 Klidový stav ústředny 

V klidovém stavu svítí na ústředně jen zelená LED „Síť 230V“, „Provoz“ a „Napájení“. Pokud je nastaveno časování svítí i 
„časování zap“. 

6.2 Popis displeje 

Na displeji jsou zobrazeny všechny důležité údaje o stavu a provozu ústředny. V 1 řádku je standardně datum a čas systému 
(hodiny), ve spodním je čtveřice čísel – počítadla poplachů, poruch, test a vypnuto. V střední části jsou 3 řádky, kde se 
zobrazují požadované údaje.   

10-05-09  09:15:10  
    

hlášení skupina hlásič *** 
    
    
    

001 000 005 007 

Poplach Porucha Test Vypnuto 
 
V tomto případě je datum 10. Května 2009 čas 9:15  1 hlášení poplachu, 0 poruch, 5 prvků je v testu, a 7 poruch. 
Pokud potřebujeme nyní zobrazit všechny poruchy stiskneme tlačítko Porucha a můžeme kurzorem rolovat a zobrazovat 
jednotlivá hlášení. Hlášení stavů jsou většinou ve tvaru specifikace hlášení, hlásící skupina, čidlo a další informace.    
V klidovém stavu je displej tmavý, při aktivaci kteréhokoliv tlačítka nebo příchodu hlášení se prosvítí. Po cca 1 minutě 
nečinnosti opět ztmavne. Je li na ústředně hlášení požáru displej občas problikne.    
Je nutné displej sledovat v mnoha případech je zde nápověda jak dál postupovat. 

6.3 Přístupové úrovně 

Pro zamezení neoprávněné manipulace je obsluha ústředny zabezpečena ve 3 stupních  
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Stupeň  -1   bez oprávnění -  lze pouze odstavit akustickou signalizaci na ústředně 
Stupeň  -2   obsluha  - běžná obsluha  přijetí signalizace Požár, Porucha,   
Stupeň  -3 údržba, servis – úroveň pro programování a testování 
Stupeň  -4 programování – změny systémových parametrů 
Změna přístupového hesla je možná pro všechny stupně. Provádí se ve stupni 3 (servisní organizace) a doporučujeme při 
předávání nechat nastavit dohodnutá hesla.   

6.3.1   Přehled možností s přístupovým heslem  

Funkce Stupeň přístupu Heslo 

odstavit akustickou signalizaci na ústředně 1 Žádné  

Test signálek 1 Žádné 

Nulování  2 1111 (nebo 2222) 

Vypínání/ zapínání prvků 2 1111 (nebo 2222) 

Revize prvků (omezená) 2 1111 (nebo 2222) 

Údržba a servis 3 9999 

Změna systémových parametrů 4 55555 

Ostatní úrovně jsou pouze pro servisní organizace, nevhodné použití některých příkazů může narušit správnou funkci 
systému EPS.  

6.4 Zadání přístupového hesla pro 2 úroveň  

Při požadavku na provedení funkce (např. Nulování nebo Vypínání) se na displeji objeví požadavek na zadání hesla 
 

Heslo: _ _ _ _  
Potvrdit     

Po zadání hesla 1 1 1 1 pomocí klávesnice a stisknutí    se příkaz provede. 
Heslo je po zadání platné asi 3 minuty, poté se automaticky zruší 

6.5 Indikace Požár 

V případě aktivace čidla nebo tlačítka přijde indikace Požár  
 Zní bzučák v ústředně 
 Svítí signalizace „Požár“  
 Na displeji se zobrazí skupina a číslo aktivovaného hlásiče 
 Pokud je splněna podmínka pro aktivaci výstupů  svítí i „Výstup požár“ 
 Pokud je použito časování běží čas T1 

 
Obsluha  

 Stisknutím tlačítka    umlkne bzučák ústředny.  
Je li použito časování je ho možno spustit tlačítkem „časování spuštěno“ a pro ověření hlášení se objeví na displeji 
řádek s odečtem nastaveného času T2.  

 Pokud potřebujeme vypnout instalované sirény v areálu, stiskneme „Přenos vyp/zap“. 
Objeví se požadavek na zadání přístupu do úrovně 2 

 Jeho potvrzením zmlknou i aktivované sirény.  
Dle dokumentace vyhledejte hlásící čidlo a zkontrolujte daný prostor. Aktivní čidlo poznáte podle svítící červené 
LED.  V případě skutečného požáru postupujte dle požárně poplachových směrnic. 
Je li zapotřebí opětovně aktivovat sirény na linkách lze to provést  stisknutím  „Siréna vyp/zap“ 
Zpětné nastavení ústředny se provede stisknutím „Nulování“. 
Provést zápis do Požární knihy 

 
 
Příklad hlášení.   Hlášení: 003    - pořadové číslo hlášení  
  Pop. : Z0001  H035  - Požár  skupina 01 hlásič č. 35  
  B_54 1.NP kancelář 107  - číslo budovy, podlaží, specifikace  
 

 
Pozn. Bylo li aktivováno tlačítko je nutno provést jeho mechanické uvolnění jinak bude po resetu okamžitě vyhlášen další 
Požár. Mechanické uvolnění se provede po otevření předních dvířek a nadzvednutím plastové páčky vlevo nahoře. Ozve se 
klapnutí a knoflík hlásiče vyskočí do základní polohy.  
 
 
 

Možné problémy:   
Pokud po resetu přijde v rozmezí několika minut nové hlášení ze 
stejného čidla je čidlo pravděpodobně vadné. 

 
 
 
 

6.6 Indikace Porucha  

Porucha se projeví přerušovaným zvukem bzučáku a rozsvícením žluté LED Porucha a některé žluté LED  specifikující 
poruchu blíže. 

Zde nadzvednout 
 



Příručka pro servis EPS  detect 3004 + 
 

               Strana 7 z 19  

 
Obsluha  

 Stisknutím tlačítka   umlkne bzučák  
 Zjistit příčinu poruchy (pokud lze)  

Provést zápis do Požární knihy 
 
Poruchu nelze resetovat, je nutno ji odstranit a poté zmizí sama. 
 
Upřesnění poruch  

Svítí Kde hledat Pravděpodobná příčina 

Aku Baterie akumulátorů Baterie odpojena nebo je slabá (velký vnitřní odpor) 

Systém Systémová porucha Ústředna mimo provoz – vážná porucha  

Síť 230V Napájení  Výpadek napájení 240V 

Popis poruchy na displeji  - poruchy jsou na displeji zaznamenány v testové formě (stručný popis)  jejich počet je ukázán na  
spodním řádku. Listování poruchami je možné pomocí kurzoru po stisknutá tlačítka Porucha  
 
Příklad hlášení.   Hlášení: 003    - pořadové číslo hlášení  
  Por. : Z0001  H013  - porucha smyčky 1 prvku č. 13  
Nebo   Por. : smyc. 01  OC  - porucha smyčky 1 OC – Open Circuit (rozpojená)  
 
Pozn.  
Jedinou poruchu, kterou je obsluha schopná sama odstranit je kontrola napájení 240V  (kontrola jističe v napájecím 
rozvaděči) nebo nalezení poškozeného čidla na lince (kde např. probíhají nějaké práce). 

7. Programování ústředny - klávesnice 
Ústředna se programuje především přes PC pomocí DPT SW. Přesto jsou možnosti jak některé parametry změnit ručně 
přímo na ústředně.  

7.1 Přístup do režimu programování 3004  

1. Stiskneme tlačítko Program na ústředně 
2. Požadavek na heslo 2 úrovně  9 9 9 9 a zakončit   
3. Objeví se základní menu  

1 Menu tisk Tisk dat z ústředny viz bod (menu) 

2 Nastav čas Přímé nastavení data, času a dne v týdnu 

3 Diagnostika Stav hlásičů, paměti a poruch 

4 Počet poplachů Počítadlo poplachů 

5 Systémové parametry Nastavení parametrů ústředny (vyžaduje heslo) 

 

7.2 Menu tisk 

Menu tisk směřuje výstup na tiskárnu – pokud není připojena toto menu postrádá smysl. 
 

1 Stav hlásičů Výpis hlásičů jejich stav  (menu) 

2 Stupeň poplachu Výpis poplachů (jak jsou nastaveny) 

3 Výpis paměti Výběr od -do události  

4 Systémové parametry Přímo vypíše nastavení systémových parametrů 

5 Nastavení skupin Přímo vypíše obsazení skupin 

 

7.2.1.1 Stav hlásičů 

1 Program skupin Výpis hlásičů konkrétní skupiny - nutno zadat skupinu 

2 Typ hlásiče Výpis hlásičů seřazený dle typů – nutno zadat skupinu 

3 Analog hodnota Výpis dle analog.hodnoty volba vyšší nebo nižší  + nutno zadat skupinu 

4 Stupeň poplachu Výpis dle poplachu volba vyšší nebo nižší  + nutno zadat skupinu 

 

7.2.2 Menu Diagnostika 

Menu Diagnostika směřuje výstup na displej 
 

1 Stav hlásičů Zobrazení přiřazení a nastavení čidel (menu) 

2 Test hlásičů Po výběru hlásiče proběhne jeho  SW test 

3 Výpis paměti Výpis historie (možno procházet pomocí kurzorů  < >) 

4 Chyba dat Výpis poruch paměti RAM a jejich kódů  
(správně je 000 000 v rozsahu od 01 9999 - 02 0000) 

5 Celkový staus Kontrola Bitbus a systémových poruch – kontrola Ri baterie  

 

7.2.2.1 Stav hlásičů 

1 Program skupin Výpis hlásičů konkrétní skupiny - nutno zadat skupinu 

2 Typ hlásiče Výpis hlásičů seřazený dle typů – nutno zadat typ 

3 Analog hodnota Výpis dle analog.hodnoty volba vyšší nebo nižší  + nutno zadat skupinu 

4 Stupeň poplachu Výpis dle poplachu volba vyšší nebo nižší  + nutno zadat skupinu 
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5 Uživatelský text Výpis nastavených textů  

Pozn. Jedná se o stejné parametry jako v případě 7.1.1 (Tisk) jen data jsou zobrazována na displeji. Pohyb po následujících 
hlásičích je možný kurzorovými klávesami. 
Z těchto menu má praktický smysl Menu -Diagnostika -Výpis paměti (archívu ústředny). Zobrazování stavů hlásičů je velmi 
nepřehledné a je výhodnější použít program Icheck nebo DPT pro výpis archívu.  

7.2.3 Menu systémové parametry 

Při tomto výběru 5 se zobrazí požadavek na heslo   5 5 5 5 5, zakončit   

1 Stav hlásičů Přeprogramuje hlásiče do skupin (mimo rozsah této publikace) 

2 Stupeň poplachu Ruční programování jednotlivých čidel (mimo rozsah této publikace) 

3 Inicializace hlásiče Možnost scanování nebo autoadresace hlásičů. Otevře se menu pro 
výběr kterou funkci požadujeme, dále kterou smyčkovou kartu a po 
potvrzení je proveden požadovaný úkon. 
Autoadresace – změní adresy všech čidel  
Načtení – pouze načte data ze všech čidel  

4 Systémové parametry Nabídne menu kde lze zadávat systémové parametry a jejich hodnoty. 
Pouze pro jednotlivé případy 

5 Inicializace Nabídne menu pro defaultní nastavení  

7.2.3.1 Inicializace 

1 Default nastavení  Po potvrzení vymaže veškerá nastavení a nastaví defaultní hodnoty 

2 Konec programování  Po potvrzení vymaže všechna programová nastavení  

3 Vymazání uživ. textů Po potvrzení vymaže veškeré texty 

4 Smaž paměť Vymaže kompletní historii 

5 Init complete  Po potvrzení provede výmaz všeho 

 

7.3 Systémové parametry 

Přístup k systémovým parametrům je v úrovni 4 (parametry od verze 6_05 a výše)  
 

Parametr popis Možnosti zadávání  

hodnota Význam 

1 Typ OPPO 0 Standardní panel  OPPO 

1 Var. Berlín 

2 Var. Švýcarská 

3 Var. Mnichov 

4 Panel není použit  

2 Nastavení ext. 
houkaček 

0 Výstup pro houkačky je aktivován při Poplachu (HA) 

1  -„- je aktivován při předpoplachu (IA) 

2  -„- je aktivován při časování 

4  Všechny odstavené signalizace budou při další poruše aktivovány 

16 Bude požadavek na zadání hesla 

32 Stisknutí odstaví zároveň všechny externí signalizace 

64 Tlačítko pouze odstaví všechny sirény 

3 Volba předpoplachu 0 Předpoplach není nastaven 

1 Předpoplach je nastaven pro všechny prvky 

4 Výpadek sítě 0 Doba v minutách než je hlášen výpadek napájení 230V (0-30min) 

5 Rozšíření o OPPO 
(platí pro inteface 
CP TI) 

0 Karta není instalována  

1 Karta je instalována v ústředně 

2 Ústředna reaguje na kartu ze sítě BITBUS  

4 OC výstup poplach na kartě UIE zapnut 

8 Výstupy pro LED na kartě UIE reagují již při IA 

16 Je definován výstup „porucha linky“ (pro DE) 

32 Je definován výstup „porucha linky“ (pro DE) 

6 Rozšíření Bitbus 0 Ústředna není v sítí BITBUS 

1 Je v síti BITBUS 

7 Akustika ústředny 
(platí pro INPUT 2) 

0 Aktivace vypne pouze vnitřní akustiku 

1 Aktivace nastartuje časování ale nevypne akustiku 

2 Aktivace nastartuje časování a vypne akustiku 

8 Definice výstupu 
ZDP 

0 Trvalý signál na výstupu přenosu pro hasiče  

1 Při aktivaci pouze impulz  1-2s 

2 Při aktivaci a resetu impulz 1-3s 

3 Nepoužívat  

9 SET Point Appolo 0 Pouze pro řadu čidel XP 95  - neměnit 

10 Filtr tisku 0 Není aktivován, na tiskárnu jdou všechna hlášení 

1 Na tiskárně jsou pouze hlášení poplachu a poruchy 

11 Národní specifika 0 Specifikace země  (Německo) – odpovídá EN 54 

1 Holandsko -neodpovídá českým normám  

2 Anglie -neodpovídá českým normám 

12 LCD displej 0 V provozu – připraveno na zvláštní zobrazovače -neměnit 

 1 Displej typ 1 

 2 Displej typ 2 

13 RS 232 baud 0 Rychlost  9600 Bd 
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12 Trojí opakování zprávy 

 Zatím neřešeno 

14 Relé předpoplach 051 Standardní nastavení relé X6 předpoplach a OC X11 Out 15 

 Jinou hodnotu lze nastavit jen pomocí DPT 

!    Jiné nastavení neodpovídá požadavkům EN  viz Pozn. 1 

15 Relé (OC) poplach 119 Standardní nastavení relé X6 poplach a OC X11 Out 16 

 Jinou hodnotu lze nastavit jen pomocí DPT 

!    Jiné nastavení neodpovídá požadavkům EN viz Pozn. 1 

16 Sériové připojení 0 Rozhraní odpojeno 

1 Tiskárna  

2 DTP 3000 pro kontrolu na PC 

3 FAT protokol (nehlídaný) 

4 FAT protokol (hlídaný) 

5 Protokol pro externí obsluhu (starý formát) 

6 Protokol pro externí obsluhu (nový formát) 

17 neobsazeno   

18 Vypnutí akustiky u 
LCD tabla 

0 Tlačítko vypne akustiku jen u tabla 

1 Tlačítko vypne akustiku i na ústředně 

19 Dveřní kontakt a 
hašení 

0 Není osazena hasicí karta 

1 Při otevření dveří ústředny je hašení blokováno (vypnuto) 

20 ZDP automaticky 
vyp/zap 
V ČR nefunkční 

0 Přenos je nezávislý na otevření dveří ústředny (trvale funkční)  

1 Otevření dveří ústředny trvale zablokuje přenos (Reset uvolní) 

2 Po dobu otevření dveří je přenos zablokován. 

Pozn. od SW 08 je defaultní hodnota 20 

21 Změna času 
léto/zima 

0 Letní/zimní čas neakceptuje 

3 Letní čas se přepne automaticky v březnu 

4 Letní čas se přepne automaticky v dubnu 

22 Změna času 
zima/léto 

0 Letní/zimní čas neakceptuje 

9 Zimní čas přepne automaticky v září 

10 Zimní čas přepne automaticky v říjnu 

23 Ovládání sirén 0 Sirény hasicího úseku jsou ovládány současně s ústřednou 

1 Sirény hasicího úseku se vypínají zvláštním tlačítkem 

24 Blokování resetu 0 Zpětné nastavení (reset) je blokováno po dobu (0-30 min.) 

25 1. Skupina hašení 0 Číslo první skupiny (1-128) pro hašení – aktivuje výstup MC karty 

26 2. Skupina hašení 0 Číslo druhé skupiny (1-128) pro hašení– aktivuje výstup MC karty 

27 LED čidel  Přítomnost čidla Discovery není detekována   (nepoužívat) 

28 Typ čidla 0 Kolektivní čidla  Detectomat 

1 Kolektivní čidla  Apollo 

2 Kolektivní čidla  Nittan 

29 Zobrazení počtu 
poruch 

00 -26 Kolik poruch může být současně detekováno 00=5 další čísla jsou 
s krokem 10 tj. 25=255 poruch. 26= deaktivace této funkce   

30 Informační hlášení 0 Hlášení při startu programu jsou specifikována podle skupin 

1  -„-      podle smyček 

2 Žádná hlášení při startu programu 

31 Výstupy karty UIE 0 Default  

 Lze měnit jen v programu DPT 

32 Interval kontrol 0-12 Zadat v jakém intervalu se mají dělat revize 0-12 měsíců 

Pozn.  
Vyznačené hodnoty lze měnit v programu DPT a jejich popis je obsažen v nápovědě programu. Některé parametry nelze 
měnit programově a je nutno je nastavit ručně (např 16 v případě instalace přenosu NAM/RADOM nebo karty CP TI).  
Pozn 1. 
Nastavení výstupů relé a OC (předpoplach a poplach) je možno zvážit v ojedinělých případech pokud potřebujeme rozlišit 
Předpoplachy/Poplachy od automatických nebo manuálních hlásičů.  

7.4 Závěr a doporučení 

Programování ústředny přímo z klávesnice je principiálně možné, ale je značně nepřehledné a nedoporučuje se. 
1. Pokud máme připojenou tiskárnu je možno využívat menu pro tisk (stejnou funkci ale přehlednější vykoná výpis 

událostí pomocí DPT SW viz bod. 6.2.2). Logický smysl má zobrazení krátkého úseku paměti archívu (např. 
prohlédnout si průběh některých sporných událostí v časovém sledu). Výpisy stavů čidel je nejvýhodnější provádět 
programem I-check, jeho výstupem jsou excelovské tabulky které lze lépe exportovat. 

2. Při uvádění do provozu je výhodné použít funkci autoadresace kdy jsou nové hlásiče naadresovány (pokud to 
neprovedeme ručně pomocí přípravku EC 3000) bod 7.1.3 

3. Při servisu kdy měníme nebo doplňujeme další čidlo je možno použít funkci načtení, kdy do smyčkové karty 
načteme data z nového čidla bod 7.1.3. Potvrzení načtených dat se na ústředně projeví blikající LED TEST. Potvrzení 
se provede stiskem kurzorové klávesy > a po zobrazení stavu smyčky potvrdit   .  

4. Pokud máme plnou paměť historie je možno ji vymazat bod 7.1.3.1. Paměť se automaticky přepisuje po 500 
událostech.  
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8. Servis ústředny  
Jedná se o úkony, které jsou prováděné při kontrole systému EPS.  

8.1 Test ústředny   

Stiskneme tlačítko „TEST signálek“.  Zní bzučák a poté se rozsvítí všechny LED. 
Uvedenou kontrolu provádíme 1x měsíčně a provedeme zápis do požární knihy 

8.2 Vypnutí sirén 

Stisknutím tlačítka Siréna vyp/zap vypneme externí výstupy na sirény a všechny linkové sirény. Vypnutí je indikováno 
svitem žluté LED Siréna vyp/zap a sumární LED Vypnuto 
Opětovným stiskem tlačítka vše opět zapneme. 
Stejnou funkci provede otevření dvířek ústředny za podmínky, že je tato funkce aktivována. 

8.3   Vypnutí a zapnutí výstupů z ústředny  

Po stisknutí tlačítka Vypnout se nám na displeji zobrazí menu s nabídkou co chceme vypnout. 
V nabídce jsou možnosti  
 

pozice popis význam 

1 Hlásiče vypnout Vypneme jednotlivý hlásič 

2 Smyčka vypnout Vypneme celou skupinu hlásičů 

3 Výstup vypnout Vypneme výstup z ústředny 

4 Test vypnout Vrátíme čidlo z testu do provozu 

5 Hašení vypnout Vypneme úsek hašení (je li definován) 

6 Časování vypnout Vypne časování T2 

 
V každém případě se otevře dialogové okno kde zadáme požadované hodnoty (potvrzujeme   ) a příkaz je proveden. 

skupina : Číslo a   
Od : Číslo a   
Do:                                               Číslo a   

 
Pozn. Před zahájením kontrol  je nutno zajistit veškerá požárně bezpečnostní zařízení která by mohla být při testu 
aktivována.  
 

8.4 Přepnutí čidel do testu 

Po stisknutí tlačítka Zapnout se nám na displeji zobrazí menu s nabídkou co chceme zapnout. 
V nabídce jsou dále možnosti na přepnutí hlásiče do testu (revize). V tomto režimu hlásiče reagují na podnět, ale ústředna 
nezobrazuje poplach. Tento režim se používá při pravidelných zkouškách a kontrolách. Do testu se přepnou celé skupiny 
(všechny čidla ve skupině) naráz. 
 
Volíme tlačítko „Zapnout“ 

pozice popis význam 

1 Hlásiče zapnout zapnout jednotlivý hlásič 

2 Smyčka zapnout zapnout celou skupinu hlásičů 

3 Výstup zapnout zapnout výstup z ústředny 

4 Test zapnout zapnout skupiny do testu 

5 Hašení zapnout zapnout úsek hašení (je li definován) 

6 Časování zapnout zapnout časování T2 

 
V každém případě se otevře dialogové okno, kde zadáme požadované hodnoty (potvrzujeme   ) a příkaz je proveden. 

skupina :  
Od : Číslo a   
Do:                                               Číslo a   

 
Pro přepnutí hlásičů do revize volíme bod 4 a zobrazí se nám menu kde volíme první a poslední (od – do) skupinu, kterou 
přepínáme do revize. 
Každou volbu musíme potvrdit   . 
 
Pozn. Pokud budeme zapínat celou ústřednu do revize je možno zvolit rozsah skupin od 1 do poslední obsazené. I pokud je 
některá ze skupin prázdná bude zapnuta.  Maximální počet skupin současně v revizi je 32.  
Skupiny v testu lze zkontrolovat pomocí tlačítka TEST pod displejem. Při zkouškách postupujeme od čidla k čidlu, pro 
kontrolu se čidlo rozbliká a po cca 30s vynuluje. Zároveň dojde k zapsání data testu do paměti čidla. Na další podnět (nová 
zkouška) toto čidlo už nebude reagovat.   
Počet zkoušených čidel můžeme zobrazit tlačítkem “počet testů“. Nulování tohoto čítače je možné pomocí programu DPT. 
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8.4.1 Přenos ZDP 

Je li ústředna doplněna přenosem ZDP (modul IP-EPS (P)) je nutno před kontrolou informovat příslušné dohlížecí centrum. 
Testovací poplachy nejsou přenášeny. Na panelu OPPO lze přenos vypnout (záleží na konkrétní instalaci– doporučeno). Po 
kontrole je vhodné přenos vyzkoušet zasláním ostrého poplachu.       
 

8.5 Testování čidel  

Testování jednotlivých typů čidel provádíme pomocí přípravků k tomu určených (nikdy ne otevřeným ohněm). Pro testování 
optickokouřových hlásičů je určena hlavice SOLO nebo MHY 506 s testovacím aerosolem SOLO 101. Pro testování tepelných 
hlásičů je určena tepelná tyč SOLO (bateriové nebo síťové napájení).  

8.5.1 Obecný postup zkoušek 

Pro všechny typy čidel platí obecné zásady kontroly: 
 Výchozí stav je přepnutí všech čidel v dané skupině do TEST-u 
 Čidlo je pevně uchycené v patici (pomocí 2 šroubů na odpovídajícím místě dle projektu) 
 Čidlo je přístupné (nezastavěné nábytkem nebo nad sníženým stropem)  
 Čidlo je čisté (zbytky malby nebo nátěrů) – případně provést jeho vyčištění 
 Čidlo je opatřeno odpovídající popisným štítkem (čistý a čitelný) 
 Vedení k čidlu je pevně uchycené 
 Ochranné prvky (např. sklíčko u tlačítka) jsou nepoškozené  
 Provedený test je zapsán do paměti čidla   

Pozn  Datum testu každého čidla jev kolonce „poslední revize“ datum (měsíc/rok). Lze stáhnout ze smyčkové karty DLI 
pomocí programu I-Check. Zápis je proveden přímo v čidla a pouze když je hlásič samostatně aktivován v režimu TEST. 

 
 

8.5.1.1 Optickokouřová čidla 
Platí pro všechny typy čidel PL320x O, PL330x O.  
Testovací hlavici nasadíme na čidlo a krátce (cca 0,5 s) přitlačíme k čidlu. Slyšíme sykot unikajícího zkušebního plynu. Do 
cca 30 s začne blikat červená LED na čidle.  
Pokud se LED nerozbliká, znovu přitlačíme k čidlu (cca 0,5 s). 
Pokud ani po druhé zkoušce čidlo nezareaguje je nutno ho zkontrolovat na ručním přípravku Easy Ceck 3000. Možné příčiny 
proč čidlo nehlásí mohou být tyto: 

1. Čidlo nastaveno na nízkou citlivost 
2. Komora čidla je pro plyn nepřístupná (např. zalepená po malování) 
3. Nefunkční LED v tělese čidla 
4. Poškozená elektronika čidla  

Čidlo neopravujeme, ale duplikujeme a vyměníme za nové. 

8.5.1.2 Čidla tepelná 
Platí pro všechny typy čidel PL320x T, PL330x T. 
Tepelnou testovací hlavici nasadíme na čidlo a spustíme ohřev. Do cca 30 s začne blikat červená LED  na čidle. Pokud se LED 
nerozbliká je nutno jej zkontrolovat na ručním přípravku Easy Ceck 3000 
Možné příčiny proč čidlo nehlásí mohou být tyto: 

1. Nefunkční LED v tělese čidla 
2. Poškozená elektronika čidla  

Čidlo neopravujeme, ale duplikujeme a vyměníme za nové. 

8.5.1.3 Čidla kombinovaná 
Platí pro všechny typy čidel PL320x OT, PL330x OT, PL330x OTi, PL330x OTi Fusion 
U těchto čidel záleží na jejich nastavení. Je li čidlo nastaveno jako tepelné zkoušíme jej tepelnou hlavicí a je li jako 
optickokouřové zkoušíme jej  zkušebním aerosolem.  

8.5.1.4 Tlačítka 
Platí pro tlačítka typu PL 3300 PBDH-ABS i ALU. 
Pomocí klíčku otevřeme přední dvířka tlačítka a stiskneme knoflík. Do cca 30 s začne blikat červená LED na čidle.   
Možné příčiny proč čidlo nehlásí mohou být tyto: 

1. Nefunkční LED v tělese čidla 
2. Poškozená elektronika čidla  

Čidlo neopravujeme, ale duplikujeme a vyměníme za nové. 
Pozn. Čidlo je nutno po zkoušce mechanicky uvolnit pozvednutím páčky na levé straně elektroniky. 

8.5.1.5 V/V prvky  
U těchto prvků je nutno simulovat stav jejich vstupů. Pokud se jedná o technologii kde nehrozí žádné následné škody je 
možno provést jejich zkoušku přímou aktivací vstupu (Příklad. Požární klapky – mechanicky pozvednout spínač). Kontroluje 
se odezva výstupu. 
Pozn. Nutno postupovat velmi obezřetně – v případě Testu výstupy většinou nejsou aktivovány a tyto zkoušky je nutno 
provádět v ostrém provozu. Veškeré systémy, které by mohly způsobit škody (hašení !) je nutno zajistit. 

8.5.1.6 Signální prvky (majáky, sirény) 
Zkoušky těchto prvků nelze provádět v TESTU. Doporučuje se zkouška ostrá (na závěr kontroly). Hodnotí se hlasitost sirén a 
viditelnost optické signalizace. 
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8.6 Kontrola ústředny 

Kontrola ústředny spočívá v následujících bodech: 
Obecné  

1. Ústředna je nepoškozená, pevně uchycená a čistá, displej je viditelný, tlačítka nejsou zaseklá, popisy čitelné. 
2. Kontrola dotažení svorek, baterií, popisy a štítky vstupujících kabelů jsou čisté a čitelné. 
3. Očištění vnitřku od prachu. 
4. Kontrola hodnot pojistek (odpovídající jmenovitá hodnota pojistky) dle TP, uchycení konektorů.   

Kontrola SW 
1. Připojit program I-Check a stáhnout analogové hodnoty všech čidel (nutno provést pro všechny instalované karty 

DLI3240 zvlášť) – data uložit 
2. Stáhnout programem DPT data ústředny (včetně archívu) –data uložit 

Program I-Check umožňuje zjistit analogové hodnoty čidel (jejich stav, stav komory a její zaprášení) a měří parametry linky. 
Na základě zjištěných výsledků je nutno případně čidla vyměnit nebo vyčistit. 
Program DPT určuje parametry ústředny je nutno jej zkontrolovat zda nedošlo ke změnám oproti minulé kontrole. Dále je 
nutno prostudovat a vyhodnotit zápisy v archívu událostí a archív vymazat (je možno pouze manuálně z ústředny, bod 
7.1.3.1).  Po ukončení kontrol také provedeme výmaz čítače poplachů a testů.  
Kontrola napájení 

1. Napájení 230V – kontrola jističe (popis – Nevypínat EPS) 
2. Kontrola baterií – jejich stav a kapacita 

Pozn. Kontrola baterií spočívá v kontrole napětí baterie a zkoušce kapacity. Ústředna stav baterií trvale vyhodnocuje každých 
10 minut ale je však v rámci kontroly nutno toto provést nezávisle. 
Kontrola funkce 

1. Kontrola poruchových hlášení - simulací (zkrat/přerušení linky hlásičů, linky sirén, odejmutí čidla, odpojení baterií, 
sítě)   

2. Kontrola funkce – ovládání ústředny, čitelnost displeje, zadávání přístupových hesel, vyhlášení poplachu anebo 
poruchy 

3. Koordinační zkouška – formou ostrého poplachu ověříme celou funkci systému včetně návazných zařízení.    
Kontrola vedení požární knihy – jednoznačnost a přehlednost zápisů (doporučeno zkontrolovat a porovnat s archívem) 
 

8.7 Kontrola návazných zařízení 

Při této kontrole se ověřuje funkce systému EPS jako celku. Neexistuje obecný návod na její provedení. Základní postup a 
účel lze shrnout do bodů 

1. Návazný systém, který může poškodit zařízení budovy (vodní nebo plynové hašení) je nutno zablokovat 
2. Systémy, které nezpůsobí škody (VZT, evakuační systémy rozhlas, sirény) je možno zkoušet naostro  
3. Před zkouškou musí být informovány všechny složky participující na systému EPS (personál v budově, případní 

návštěvníci, přenos na HZS) 
4. Zkouška musí být předem avizována jako zkouška 
5. Cílem je odzkoušet nejen technické systémy ale i systém organizace a reakce na toto hlášení. (lidově řečeno, lidé si 

musí na systém EPS zvyknout a získat správné návyky při jeho aktivaci).     

8.8 Potvrzení nahrání čidel 

Po načtení čidel při prvním zapnutí eventuálně po scanu smyček je nutno potvrdit načtenou konfiguraci. Ve středu spodního 

řádku svítí znak >.  Hlášení potvrdíme stisknutím tlačítka    (na displeji se objeví kolik je na které smyčce připojeno čidel 
ve tvaru „Segment (číslo smyčky) = (počet) Prvky“) a dále každou smyčku potvrdíme   .  

8.9  Nastavit datum a čas ústředny  

 

Tlačítko Popis  Činnost 

Program  Programovací modus Zadat heslo pro stupeň 3 

Bod  2 Nastavení data a času Zadat pomocí klávesnice 

Nastavení času se provádí pomocí kurzorových kláves doleva/doprava kdy posouváme pozici kterou nastavujeme pomocí 
číselné klávesnice.  Nahoru/dolů mění nastavení data a případně letní/zimní čas. Ten nastavíte tak, že sjedete na neděli a 
další stisk (dolů) vám začne měnit čas. Poté kliky na (nahoru) nastavíte požadovaný den v týdnu. 
Je li  ústředna v síti BITBUS kde je použit panel ABF (MASTER) je nutno změnu času provádět na něm – na všech 
připojených ústřednách se nastaví automaticky. 



Příručka pro servis EPS  detect 3004 + 
 

               Strana 13 z 19  

 
 

9. Možné problémy a jejich řešení 
V případě že ústředna hlásí nějakou poruchu je možné pokusit se o její identifikaci a odstranění podle tohoto návodu. Pokud 
budete kontaktovat naši podporu, připravte si prosím předem data o ústředně  

1. Jaké karty jsou v ústředně osazeny počty linek a čidel.  
2. Jaká je konfigurace systému EPS (ústředna jedna nebo více, obslužný panel ABF, …) 
3. Jaká je SW verze ústředny nebo panelu  
4. SW verze vašeho konfiguračního programu    
5. Kde je porucha indikována (na ústředně, na panelu, na obou) 
6. Jak se porucha projevila a co jí předcházelo (nenadále, po manipulaci na ústředně, při výpadku napájení, při bouřce, 

pro práci na zařízení EPS,… ) 
7. Co ukazuje displej (přesný opis displeje – zde ve vhodné pořídit fotografii a poslat mailem. Před odeslání prosím 

zkontrolujte, zda je fotografie dostatečně čitelná.) 
8. Lze poruchu odstranit nulováním ústředny? Reaguje ústředna na obsluhu?  
9. Případný výpis archívu událostí. 

Pozn. vhodné je i pořízení fotografie displeje ukazujícího poruchu   
Následující část popisuje odstranění možných poruch a případně hledání jejich příčin. 
 

9.1 Postup při identifikaci poruchy na lince čidel  

Tento postup upřesňuje požadavky na jednoznačnou identifikaci poruchy. 
Vyhledání vadného čidla je možné pomocí programu I-Check- přímo ukáže na vadné čidlo, případně na vadný úsek vedení.  
Pokud nemáte PC s sebou lze odvodit místo poruchy smyčky (zkrat, přerušení) logicky z hlášených poruch takto  

1. Odpojíme zpětné vedení do ústředny – poznamenáme si, která čidla ztratila komunikaci. 
2. Vedení připojíme zpět a odpojíme začátek vedení – opět si poznamenáme ztracená čidla    

Z adres které vypadly můžeme odvodit že problém je někde mezi nejnižší adresou čidla která vypadla v případě 1 a nejvyšší 
adresou čidly které vypadlo v případě 2.  
Banální závady 
• Čidlo je uvolněno v patici (napružit kontakty a znovu osadit) 
• Poškozené vedení (stavební nebo montážní práce v okolí) 

9.2 Bliká žlutá LED TEST 

Po načtení čidel při prvním zapnutí eventuálně po scanu smyček je nutno potvrdit načtenou konfiguraci. Ve středu spodního 

řádku svítí znak >.  Hlášení potvrdíme stisknutím tlačítka    (na displeji se objeví kolik je na které smyčce připojeno čidel 
ve tvaru „Segment (číslo smyčky) = (počet) Prvky“) a dále každou smyčku potvrdíme   .  

9.3  Porucha hašení 

 I když není připojen žádný požární úsek je nutno ošetřit vstupy karty CP MC odporem 3K3. Při této poruše svítí na kartě CP 
MC žlutá LED. 

9.4 Porucha vnější signalizace „linka sirén“ 

Rozvážení externího výstupu pro sirény. Zkrat nebo přerušení linky sirén, výstup hlídané linky pro sirény je na svorkovnice 
X11 /6, /7 a je označen ext. sir.  Výstup musí být zakončen odporem 1K/1W. Odpor se umísťuje vždy k poslední siréně tak 
aby byla hlídána celá trasa. Pokud není tento výstup použit, musí být odpor osazen přímo ve svorkovnici  + - ext. sig. 
Klidové napětí U=2,5V (typicky 2,8V)., bez odporu 1k U=5V.  
 

9.5 Nenačtou se všechna čidla (po autoadresaci nebo scanu) 

U instalací které byly delší dobu v provozu je pravděpodobné že došlo k uvolnění čidla z patice, změně jeho parametrů nebo 
poškození vedení. V paměti karty DLI je zapsán správný stav čidel a program Icheck dokáže poruchu přesně identifikovat.  
Pokud je problém rozsáhlejšího rázu viz. dokumentace „Instalace_3004“ kapitola 13 „Možné problémy a jejich řešení“.  

9.6 Nelze správně načíst počet čidel na smyčce  

Pokud provádíte nějakou změnu na smyčce (přidání nebo ubrání adresy) a poté nelze načíst správný počet čidel je problém 
v chybě některého čidla (jeho firmware). V provozu se tato chyba nemusí projevit, ale při načítání rozpojené smyčky z jedné 
a poté druhé strany dostáváte chybné a nesmyslné počty adres. Je nutno na vhodných místech (nejlépe v tlačítku) smyčku 
rozpojit a postupně vyhledávat chybnou adresu. Velice vhodné je použití Looptesteru, kterým můžeme kontrolovat smyčku 
přímo v provozu co nejblíže k předpokládanému místu chyby. 

9.7 Zkrat zem  

V klidovém stavu je mezi napětím + 24V (-24V) a zemí asi 12 V (napětí mezi zemí – a + se dělí přibližně na polovinu).  
Tolerance je poměrně velká, ale při svodu + nebo - pólu na zem se rozsvítí některá žlutá LED v pravém dolním rohu 
procesorové karty „Earth Fault“ na displej je hlášen zkrat zem. 
Pro kontrolu zemního zkratu lze použít tento postup 

 Vyjmout propojku MP38 (na základní desce vpravo úplně dole) 
 Měřit napětí mezi zemí a svorkami + a – akumulátoru (musí být menší než 3 V) 

Postupným odpojování všech kabelů vedoucích do ústředny je nutno vyhledat, která žíla zkrat způsobuje a ten odstranit.  
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9.8 Nelze zadat heslo popř. změna hesla  

Pokud zjistíme, že ústředna nereaguje po zadání správného hesla „1111“ nebo „55555“ je nutno heslo znovu nastavit. Tento 
postup je možno použít i v případě požadavků změny hesla. Postup nastavení hesla je následující: 
 
Pro změnu hesla „1111“ 
Stisknout tlačítko „Program“ zadat heslo „9999“ a potvrdit    
 
Dále stisknout „>“ 
Na displeji se objeví text pro změnu hesla s prázdným řádkem pro heslo 

Postupně tiskneme tlačítka „Poplach“, „ “, „Hlásič“, „Výstup“, „Vypnuto“ 
Na prázdném řádku se nám objeví aktuální heslo (správně je 2222), které přepíšeme požadovaným a potvrdíme   . 
 
Pro změnu hesla „55555“ 
Postup je obdobný. Stisknout tlačítko „Program“ zadat heslo „9999“ a potvrdit    
 
Dále stisknout „>“ 
Na displeji se objeví text pro změnu hesla s prázdným řádkem pro heslo 

Postupně tiskneme tlačítka „Poplach“, „ “, „Hlásič“, „Výstup“, „Porucha“ 
Na prázdném řádku se nám objeví aktuální heslo (správně je 55555), které přepíšeme požadovaným a potvrdíme   . 

 
 
Pozn. Dříve bylo používané přístupové heslo druhé úrovně 2222, ověřit zda toto funguje.  

9.9 Nastavíme chybné parametry a ústředna nereaguje – tovární nastavení  

Některé parametry mohou zapříčinit nefunkčnost ústředny, dále můžeme naprogramovat nesmyslné kombinace nebo jinak 
program ústředny poškodit (zde není míněna HW porucha). V tomto případě lze veškerý program z ústředny vymazat, 
nastavit tovární parametry a program nahrát znovu. Provádí se v menu  
 

Tlačítko Popis  Činnost 

Program  Programovací modus Zadat heslo pro stupeň 3 

Bod  5 Syst. parametry Zadat heslo  

Bod  5 Inicializace Nabídka menu 

Volba 1  Default nastavení  Nastaví parametry na default 

Volba 2 Konec programování  Vymaže programování 

Volba 3 Vymazání uživ. textů Uživatelské texty  

Volba 4 Smaž pamět Historie  

Volba 5 Init complete  Vymaže vše dle předchozích bodů 

Volba 5 „Init complete“ vymaže celou paměť a nastaví ústřednu na default parametry. 

9.10 Časování  

Po zapnutí ústředny je časování defaultně vypnuto. Pokud má být použito je nutno  
1. Definovat intervaly kdy bude zapínáno  
2. Definovat skupiny, které budou časovány  
3. Pokud není požadavek na časové změny (žádné intervaly zapnutí) je nutno časování zapnout manuálně. 

Doporučení. I když je požadavek na trvalé zapnutí časování doporučujeme definovat pro každý den interval vypnutí a 
zapnutí časování tak aby časování bylo vypnuto po dobu 1 minuty (minimální hodnota). Tímto krokem bude zaručeno, že i 
při neúmyslném vypnutí časování se toto samo obnoví.  
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9.11 Chyba RAM (checksum)  

V případě hlášení porucha Checksum RAM došlo k chybnému načtení programu nebo některého čidla. Kontrolu RAM lze 
provést Program (zadání 9999) 3-diagnostika a 4-chyba dat. Zobrazí se číslo buňky indikované chyby LC,  D_OK,  D_Err, 
Mx_Err. Správné osazení paměti je  01 9999 000 000  a  02 0000 000 000.    
Dále je nutno vstoupit do menu systémových parametrů (Program, heslo, systémové parametry, heslo, systémové 
parametry a zvolit parametr 16, nastavit hodnotu 02 a potvrdit. Měl li parametr 16 jinou hodnotu vrátit ji zpět a opět 
potvrdit.   
Pokud je obsazení paměti jiné, stačí ústřednu vypnout na 1-2 min. (i baterie) a znovu zapnout. Pokud toto nepomůže, 
doporučujeme kompletní vymazání a nové nahrání programu.  

9.12 Porucha DLI 3240 (linková karta)  

Tato porucha je hlášena pokud je na lince v okamžiku scanu nebo autoadresace trvale zkrat a nejde odstranit pouhým 
nulování ústředna (po odstranění příčiny zkratu) nebo karta „nestíhá“ načtení čidel- načítání několikrát po sobě, připojený I-
Check, nepotvrzené načtení. V případě hlášení této poruchy je nutno nejprve odstranit příčinu poruchy a potom provést scan 
nebo novou adresaci linkové karty. Lze také ústřednu vypnout, cca 2-3 minuty počkat a znovu zapnout. Pro ověření zda je 
linková karta DLI 3240 v pořádku lze provést scan se všemi odpojenými smyčkami (načtení prázdné konfigurace).   
 

9.13 Porucha ne DET mode (linková karta) 

Příčinou této poruchy je zarušená komunikace na vnitřní sběrnici ústředny. K tomu může dojít po kterékoliv lince hlásičů 
nebo i lince sirén (Ext Sdr). Doporučujeme zkontrolovat triviální záležitosti (konektory k linkové kartě, konektory k linkám) a 
dále uzemnění ústředny případně znovu načíst (nebo naadresovat) čidla. V menu Program – Diagnostika – chyba dat je 
vhodné zkontrolovat RAM (checksum). 
Pokud porucha přetrvává, doporučujeme vymazání dat a nastavení do defaultního stavu. 

9.14 Porucha baterie Ri  

Tato porucha indikuje velký vnitřní odpor baterie (>1 Ω, stará baterie, nízká kapacita, je vybitá). Baterie je nutno vyměnit. 
V případě instalace nové baterie (nenacyklované) může přijít po několika dnech po instalaci tyto porucha. Doporučuje se 
ústředně vypnout přes noc napájení 240V (na 10-15 hodin).  Po opětovném zapnutí se provede alespoň částečný cyklus 
baterie a její kapacita se zvýší. Možno případně několikrát opakovat. Problém může být v kabelu mezi kartou MC a 
motherboardem (tlustší, červený a černý kablík zakončený bílými konektory). Přechodové odpory jednak v nalisování kabelu 
a v těchto konektorech se přičítají k vnitřnímu odporu. Doporučujeme kabel odpojit od obou stran a znovu nacvaknout zpět, 
několikrát s ním „pomlet“ aby se očistily jejich plochy.   
Stav baterie lze zjistit dotazem „Diagnostika“, „Celkový status“. Hodnota Ri nové baterie (12Ah) je 0,2-0,37 Ω. Stiskem 
tlačítka na MC kartě (vpravo dole nad konektorem) se karta resetuje (nemá to na funkci ústředny žádný vliv). 
Při odpojené baterii je na svorkách Batt asi 5,5V. Při připojení vybité baterie (napětí cca 22V) bude baterie nabíjena 
proudem cca 2A (záleží na osazení smyček, max. proud zdroje je 3,5A). Klidová hodnota nabité baterie (po min. 24hod) je 
27,6V. Poruchová hodnota vnitřního odporu Ri baterií je nastavena na 1Ω.   
 

9.15 Porucha přenosu DE 

Vyvážení přenosové linky karty CP TI - odpor 1K/1W – tento musí být zapojen ve svorkách 5,6 svorkovnice X12I. Přesné 
nastavení hodnot proudu pro vyvážení lze provést pomocí trimrů takto:   
 

Trimr R 9 je pro úroveň přerušení  a a R10 pro zkrat  
Dioda D1 (zelená) a D3 (žlutá) indikují přerušení 
Dioda D2 (zelená) a D4 (žlutá) indikují zkrat 
 
Postup pro nastavení přerušení trimr R 9  

1. Ve smyslu hodinových ručiček otočit až LED D4 svítí 
2. Pomalu vracet až D4 zhasne 
3. Pomalu ve směru ručiček vracet až se najde přesný bod, kdy 

se D4 právě rozsvítí 
4. Přidat 0,5 až 1 otáčku proti směru hodin  

Pro nastavení zkratu trimrem R10 platí stejný postup, pouze se sleduje 
LED D3. 

 
Toto nastavení pouze odstraní případné hlášení poruchy na ústředně, nemá žádný vliv na přenos typu NAM nebo RADOM.  

9.16 Vyp přenos DE 

Karta CP TI, která slouží jako rozhraní pro OPPO má i výstup pro přenos (svorky jsou zakončeny odporem 1K, použitelné 
pouze v Německu). Je li Input 3 uzemněn hlásí ústředny toto vypnutí. Souvisí s parametrem 5 hodnota = 0, není použit, =1 
je instalována karta CP TI.  
 

9.17 Porucha linkové karty – systém hlásič 

Správná funkce linkové karty se projevuje trvalým svitem jedné zelené LED. Jakákoliv jiná optická signalizace znamená 
problém. Porucha – Systém hlásič (číslo) je porucha v linkové kartě. Její možné odstranění je vstupem do programovací 
úrovně až do systémových parametrů (bod 7.2). Můžeme některý z nich změnit (např. parametr 1 dát na 1)a posléze vrátit 
zpátky. Tím bude proveden nový zápis dat do linkové karty a porucha může zmizet. Pokud je tento postup neúspěšný je 
nutno kontaktovat dodavatele systému EPS.       
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9.18 Na displeji se po aktivaci rozsvítí E.. 

Pro zálohování dat je na motherboardu ústředny použita lithiová baterie (mezi výstupy relé a připojením baterie). Pokud je 
odpojena nebo vybitá nemusí fungovat ani přístupová hesla. Typ baterie 3V např. Panasonic CR 2032. 
Výměnu baterie provádějte při kompletně vypnuté ústředně a ještě počkejte cca 1 minutu, než baterie vyjmete. Po osazení 
nové opět chvíli počkejte a poté ústřednu zapněte. Pro výměnu baterie je nutno: 

1. Mít data k programu ústředny (projekt případně předem stáhnout z ústředny) 
2. Nastavit přístupová hesla pro úroveň obsluhy i servisu    
3. Provést reset programu – vymazat veškeré programování na Factory Setting  
4. Provést scan smyček a nahrát zpět program.  
5. Odzkoušet přístupová hesla (mohou se nastavit náhodně!) a správnou funkci ústředny  

 

9.19 Na čidle bliká červená LED 

Pokud LED krátce blikne cca po minutě (červená nebo žlutá podle nastavení) je to potvrzení správné funkce čidla. Pokud ale 
bliká rychle (1x za sekundu) znamená to problém. Možné příčiny – svod na lince, silné rušení na lince, nízké napětí na čidle, 
vadné čidlo. Doporučujeme zkontrolovat linku programem Icheck, případně čidlo vyměnit.      

9.20 Externí napájení 24V (externí 24V) 

Porucha se může také hlásit jako vnější 24V (externí 24V). Ze svorek X10, X11 lze odebírat 800 mA při napětí 24V (400 mA 
z jedné svorky). Indikace přítomnosti tohoto napětí je na zelené LED D68 mezi svorkami X10 a X 11. V případě zkratu 
některého výstupu je nutno vyměnit příslušnou pojistku  F4 s hodnotou 2A (tepelná).  
Dále je nutno ověřit napětí 24V na svorkách pro tiskárnu (svorkovnice X9 vpravo nahoře). Pokud není, je nutno zkontrolovat 
pojistku  F-2  1A.  
 

9.21 Displej ukazuje jiné číslo skupiny, než je naprogramováno  

Pokud je ústředna připojena v síti s panelem ABF je možné u ní nastavit offset skupiny. Pokud ukazuje displej na panelu 
jinou skupinu, než je naprogramováno (zapsán náhodný byte do paměti)  je nutno provést  vymazání všech dat (default 
nastavení) a nahrát nový program.  
Ověření offsetu na ústředně 
Postup „Program“ (vyžaduje heslo), „Diagnostika“, „Celkový status“  - OFFSET má být 0000 
 
OFFSET lze nastavit pouze z ABF panelu (MASTER) takto.   
Postup „Program“ (vyžaduje heslo), „systémové parametry“, „Programování“, „Vyrovnání zon“  
Pro každou ústřednu je nutno OFFSET nastavit individuálně, tedy zadáme číslo ústředny (logické číslo, pod kterým se 
ústředna hlásí), potvrdíme a nastavíme hodnotu OFFSETU na 0000 a opět potvrdíme.  
Po nastavení je nutno hodnotu OFFSETU zapsat do ústředny příkazem „Cti uzly“ 
 
Pozn. Nastavení hodnot offsetu má význam v případě sítě BITBUS více ústředen. 
 

9.22 Nelze se připojit programem DPT  

Problém může být ve třech bodech 1) PC, 2) vlastní připojení, 3) nastavené ústředny   
Ad 1) Virtuální port COM musí být nižší než 10 a tato hodnota musí být nastavena jednak na PC a dále v programu DPT, 
eventuálně chybí nainstalovaný driver (na PC Správa počítače není definován COM port nebo nepracuje správně). 
Ad 2) převodník USB/COM, správný kabel (křížený, modemový CANON 9F/9F) 
Ad 3) parametr ústředny 16 (hodnota 02)    

9.23 Porucha RS 232 /FAT   

Tato porucha souvisí s použitými výstupy pro programování nebo připojení tiskárny. Tiskárna nebo modul přenosu přenos IP 
EPS(P) je odpojen. Pokud není tiskárna ani modul přenosu instalován je nutno zkontrolovat nastavení parametru 16. Toto lze 
provést pouze manuálně a hodnoty by měly být dle tabulky 

Potřebujeme funkci Parametr Hodnota 

Je připojena tiskárna (nelze použít přenos ZDP a ústředna nelze programovat) 16 01 

Standardní (lze programovat pomocí PDT softwaru)  16 02 

Je připojen přenos IP EPS (stará verze). Platí od verze SW 6E_06_CZ 16 05 

Je připojen přenos IP EPS (P). Platí od verze SW 6E_06_CZ 16 06 

   Pozn. platí i pro panel ABF  

9.24 Porucha „konfigurace“ 

Příčina – rozpor mezi programem nahraným DPT a skutečnou konfigurací prvků připojených k ústředně. Objeví se po 
připojení nových čidel.  Programem DPT stáhnout nově vytvořenou konfiguraci, tuto popsat a přiřadit a nahrát zpět do 
ústředny.  

9.25 Krátkodobé výpadky komunikace s hlásiči 

Projevuje se náhodnými krátkodobými výpadky jednotlivých čidel (nebo skupin čidel). Porucha se projevuje nahodile, trvá 5-
10s a opakuje se. Je nutno vypsat z archívu všechna čidla, která vypadávají, pokusit se zjistit zákonitosti (které nejčastěji, je 
to na konkrétním patře, v budově apod.), čidla vyjmout, napružit kontakty v patici a vrátit zpět. Poté provést autoadresaci 
nebo scan čidel na dané smyčce.  Pozor, nemusí to být čidlo, které vypadává nejčastěji ale některé na smyčce poblíž něj. 
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9.26 Vymazání čítače poplachů 

Od SW verze 6E_05 lze resetovat čítač poplachů a testů pomocí programu DPT viz. položky v nabídce dc 3004. Přístupové 
heslo je 55555. 

9.27 Porucha RTC 

Příčinou hlášení této poruchy je chybné datum a čas na ústředně. Stačí datum a čas znovu nastavit. Pokud je ústředna v síti 
je toto nutno provést na ABF Panelu.  

9.28 Porucha Systém 

Pří této poruše svítí žlutá LED „Systém“. Nejedná se o vlastní poruchu ale o hlášení, že byl proveden neočekávaný restart 
procesoru. Poruchu lze odstranit najetím do menu Program, 5- Systémové parametry, zkontrolovat SW verzi (2 řádek 
displeje) a po chvíli zrušit nastavení stisknutím „A“ (několikrát po sobě). Pokud porucha nezmizí je doporučeno vymazat 
program nastavit do továrního nastavení a program znovu nahrát.  

9.29 Porucha MC 

MC karta slouží ke kontrole stavu baterie.  Pokud je indikována tato porucha lze ji zkusit odstranit stisknutím resetovacího 
tlačítka v pravém dolním roku desky MC. 

9.30 Hašení vypnuto  

Opět souvisí s MC kartou. Pokud je indikována tato hláška lze ji zkusit odstranit resetem MC karty a dále zkusit toto hašení 
Zapnout nebo Vypnout (standardní obsluha zapnutí a vypnutí prvku systému EPS- bod 8.3).  
     

10. Tabulka archívu 
Ústředna si vede archív všech událostí, který lze jednak prohlédnout v menu „Diagnostika“ „výpis paměti“ eventuálně 
v programu dpt „historie“. Lze zde najít datum a čas vzniklé události a stručnou identifikaci a specifikaci události.  
Identifikace je provedena popisem určeným naprogramováním čidel Skupina/číslo čidla a specifikace je dána analogovou 
hodnotou AH dle následující tabulky 

Hodnota 
AH 

Popis (příčina) 

0 Výpadek komunikace, čidlo chybí nebo nekomunikuje s ústřednou  

1 Start čidla (platí pro čidla, která nabíhají do pracovního stavu delší dobu např. čidlo CO) 

2 Hlášená porucha čidla (generuje vnitřní diagnostika) mechanické poškození, zašpinění, napájení, defekt SW 

3 Rozpor v typu čidla (jiné naprogramované / jiné osazené) 

4 Externí porucha – souvisí s připojením vstupů nebo výstupů např. zkrat, nevyvážené 

6 Neznámý typ čidla  - buď chybný firmware čidla nebo rozpor firmwaru ústředny/DLI karty/čidla 

9 Hodnota opakovaného poplachu v režimu Testu 

16 Klidový stav modulu  

17 Klidový stav modulu  - jeho výstup je aktivní  

23 Klidový stav čidla  

24 Lehké zaprášení komory (30%) 

25 Silné zaprášení komory (60%) 

50 Předpoplach  

55 Poplach  

56 Poplach  - hlášeno od diferenciální části 

57 Poplach  - hlášeno od maximální části 

58 Poplach (nerozlišeno od které části)  

59 Poplach (diferenciální část) a předpoplach  

60 Poplach (maximální část) a předpoplach  

61 Poplach (nerozlišeno od které části) a předpoplach  

63 Poplach a současně aktivace výstupu 

64 Poplach modulu 

Pozn. 
Jednotlivé komponenty hlásí jen „svoje“ reálné poruchy (tlačítkový hlásič nemůže např. hlásit zaprášení)   
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11. Obslužný panel ABF  
Tento návod pro obsluhu platí v plném rozsahu i pro panel ABF. 
Panel ABF zobrazuje všechny stavy všech (v síti BITBUS) připojených ústředen. Každí hlášení je v horním řádku doplněno 
číslem ústředny, která hlášení zasílá. Stejně tak obsluhu (Reset, zapnutí/vypnutí ) je nutno zahájit zadáním čísla ústředny u 
které chceme požadovanou operaci provést.  

11.1 Panel hlásí poruchu, která není na ústředně 

Panel má svou vlastní diagnostiku a případné poruchy hlásí na displeji. Je nutno přihlédnout k tomu, zda je panel vybaven 
vlastním přívodem 230V nebo napájením z externího zdroje. Tomu musí odpovídat i nastavení parametrů na panelu. 

11.2 Panel nevidí připojenou ústřednu  

Pouze Master panel rozhoduje o adresách s kterými siť BITBUS může komunikovat. Načtení adres se provádí 
v programovacím režimu pouze na panelu MASTER  

1. Program – zadat heslo 9999 
2. Systémové parametry „4“ – vyžaduje heslo 55555 
3. Cti uzly „6“ provede načtení připojených prvků sběrnice BITBUS a zobrazí je na displeji. 

 

11.3 Nastavení data a času 

Je li připojen panel ABF nelze nastavit datum a čas přímo na ústředně (vždy se po chvilce vrátí na původní hodnotu). 
Nastavením data a času na panelu MASTER provedete toto nastavení i na všech připojených ústřednách. 

11.4 Externí napájení 24V (externí 24V) 

Příčina poruchy je shodná jako s ústřednou (bod 9.19) 

11.5 U ABF panelu (nebo ústředny) Porucha 230V, Porucha BITBUS   

V případě konfigurace ústředna a ABF panel a hlášení poruchy „napájení 230V“, „porucha BITBUS“ aniž by bylo napájení 
230V vypnuto (jedná se o chybný překlad hlášení Storung Netzwerk) je nutno na ústředně propojit vstup INPUT 3 (svorka 
X11/10) na 0V.   
Pozn. V případě sítě s více ústřednami je nutno propojku udělat u všech ústředen.   

11.6 Chyba „dno“ 

Příčina – zemní zkrat (pravděpodobně na ústředně nebo přímo na panelu). Odstranění dle bodu 9.5 Zkrat zem  
 
 

12. Zápis provedené kontroly  
Veškeré zápisy o činnosti na systému EPS se zapisují do Požární knihy.  
V zápisu musí být: Datum a čas vzniklé události, stručný popis a specifikace události, provedená opatření, jméno a podpis. 
V případě kontrol je zde vhodné uvést číslo samostatného protokolu kontroly nebo zkoušky.  
O provedených kontrolách musí být dále proveden samostatný doklad, ve kterém musí být obsaženy tyto údaje. 
 
§6 Vyhl. 246/2001 Sb. 
 
(8)    Doklad    o    kontrole    provozuschopnosti   požárně bezpečnostního zařízení vždy obsahuje následující údaje: 
a) údaj  o firmě,  jménu nebo  názvu, sídle  nebo místu  podnikání  provozovatele požárně bezpečnostního  zařízení a 
identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; je-li provozovatelem 
zařízení fyzická osoba,  také  jméno,  příjmení  a  adresu  trvalého pobytu této fyzické osoby, 
b) adresu  objektu,  ve  kterém  byla  kontrola  provozuschopnosti požárně  bezpečnostního  zařízení   provedena,  není-li  
shodná s adresou sídla provozovatele podle písmene a), 
c) umístění, druh,  označení výrobce, typové označení,  a je-li to nutné k přesné identifikaci, tak i výrobní číslo 
kontrolovaného zařízení, 
d) výsledek  kontroly  provozuschopnosti,  zjištěné  závady včetně způsobu    a    termínu    jejich    odstranění   a   
vyjádření o provozuschopnosti zařízení, 
e) datum provedení a termín příští kontroly provozuschopnosti, 
f) potvrzení podle §  10 odst. 2, datum, jméno,  příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla; u 
podnikatele údaj  o firmě,  jménu nebo  názvu, sídle  nebo místu  podnikání a identifikačním čísle;  u osoby zapsané  v 
obchodním rejstříku nebo  jiné  evidenci  též  údaj  o  tomto zápisu; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho 
zaměstnavatele. 
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13. Apendix 

Přehled norem pro systémy EPS  
 
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně     ze dne 17. prosince 1985 
Vytváří podmínky pro ochranu života a zdraví před požáry  
 
VYHLÁŠKA 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární 
prevenci)         ze dne 29. června 2001 
Doplněna Vyhl. 221/2014 
Určuje množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení požárně bezpečnostními zařízeními a jeho provozování. 
             
VYHLÁŠKA 23/2008 o technických  podmínkách požární ochrany staveb  ze dne 29. ledna 2008 
Technické podmínky pro navrhování, provádění a užívání staveb 
Doplněna Vyhl. 268/2011  
 
Vyhl.50/78 Sb.  
Elektrotechnická způsobilost 
 
EN 54-1 Úvod       platná    
EN 54-2 Ústředna     platná    
EN 54-3 Sirény       platná  
EN 54-4 Napájecí zdroj      platná    
EN 54-5 Hlásiče teplot      platná    
EN 54-7 Hlásiče kouře      platná    
EN 54-10 Hlásiče plamene    platná  
EN 54-11 Hlásiče tlačítkové    platná  
EN 54-12 Hlásiče lineární      platná  
EN 54-13 Systémové požadavky    platná  
EN 54-15 Hlásiče multisenzorové    příprava  
EN 54-16 Ústředny pro hlasové zdroje zvuku příprava  
EN 54-17 Izolátory    platná 
EN 54-18 Vstupně výstupní zařízení  platná 
EN 54-19      neobsazeno  
EN 54-20 Nasávací hlásiče    platná 
EN 54-21 Přenosová zařízení              platná 
EN 54-22 Lineární tepelné hlásiče    příprava  
EN 54-23 Optická poplachová zařízení  příprava 
EN 54-24 Reproduktory pro hlasové zdroje zvuku platná 
EN 54-25 Komponenty využívající radiové linky platná 
EN 14604 Autonomní hlásiče     platná 
 
Pozn. aktualizováno ke dni 6/2019 
 
ČSN 730875 „Navrhování elektrické požární signalizace“  (duben 2011) 
ČSN 342710 „ Předpisy pro zařízení EPS“    (září 2011) 
 
 
Samostatnou otázkou je používaná kabeláž pro EPS a její pokládka. 
Příloha č. 2 Vyhl. 23/2008 (Doplněna Vyhl. 268/2011) 
Požadavky norem kabeláže  
EN 60332   - definice požární odolnosti kabelu (kategorie –R)  
EN 50 266   - definice požární odolnosti kabelu ve svazku  
EN 50 267  - definuje obsah halogenových prvků v materiálu izolace  
EN 61034 - definuje emise kouře (dýmivost)  
IEC 60331  - definuje celistvost obvodu při požáru (funkční schopnost -V) 
 
B2ca – Klasifikace dle reakce na oheň CPD 2006/751/EC  - označení pro kabel 
 S1 -  množství kouře při hoření v rozsahu 1-3  (1- nejméně ) 
  D1 – možnost odkapávání hořících částeček izolace (1 – malé) 
VDE 4102-12  - definuje funkční schopnost celého nosného systému (včetně kabelu)  
ZP 27/2008 - zkušební předpis PAVUS pro zkoušky funkční schopnosti.  
 
 


