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2. Základní informace o systému EPS JOB Detectomat 
Konvenční systém EPS DCC výrobce JOB Detectomat je klasický neadresovatelný systém EPS. Čidla jsou k ústředně 
připojena na společné lince (2 vodiče).  Dodávané ústředny jsou v provedení s 2,4 nebo 8 linkami. Ústřednu DCC 8 lze ještě 
dále rozšířit na 12 nebo 16 linek  
 

Typ Provedení Možnost výstavby  Možnost síťování 

DCC 2 Kompaktní 2 linky čidel EPS Ne 

DCC 4 Kompaktní 4 linky čidel EPS Ne 

DCC 8 Modulární  8 linek čidel EPS možnost na 12 a 16 Ano 

 
 
 
 

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. Význam zkratek 
Popis čidel je proveden pomocí zkratek  
 

CT      3       X     0     X     X 
 
PL – Adresovatelné čidlo série Loop 3000 
CT – Konvenční čidlo 
HD – detektor pro domácí použití 
WL – bezdrátový detektor 
 
 série 3000 se dělí  
  32  - prvek nemá vestavěný izolátor, nelze realizovat odbočky 
  33  - prvek s vestavěným izolátorem 
     
    0 + designová varianta prvku v hodnotách 0-8  
 
      Typ hlásiče 
      O – optický, T – teplotní, OT – kombinovaný,  O/K – optický do VZT 
      PBD/SBD – tlačítkový, COBT – CO a teplotní,  i - inteligentní 
Příklad  
CT 3O00 O    základní optickokouřové čidlo  
CT 3001 O černá    designová varianta (mřížka v barvě černé) optikokouřové čidlo 
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4. Technické parametry ústředny 
Systém DCC je kolektivní EPS. Základní sestava se skládá z ústředny, linek s čidly, výstražnými optickými a akustickými 
prvky,  vše propojeno 2 drátovou stíněnou kabeláží.  Ústředny odpovídají požadavkům EN 54 v příslušných částech. 
 

Základní parametry 

Označení  DCC 2,4  DCC 8 

Počet linek 2 nebo 4 8 s možností rozšířit na 12 nebo 16 

Rozměry  (š x v x  h)              280 x 340 x 98 420x490x210 

Hmotnost  2,3 kg 4,2 kg 

Provedení skříně  Plast Kovová  

Základní napájení  230 VAC 230 VAC /72W 

Záložní napájení pro výdrž 24 hod 
/30min v poplachu             

Aku Pb 1x 12V/7 Ah  
(max.) 

Aku Pb 1x 12V/18 Ah 
(max.) 

Klidová spotřeba (24V) 10-15  mA 130,  260 mA (8 a 16 linek) 

Počet pozic pro rozšíření Nelze 2 linkové nebo sirénové karty 

Potenciálové výstupy (pro sirény) 2x  24V/300mA (hlídaný) 4x 24V/300mA (hlídaný) 

Certifikát CPD 1293-CPD-0132 1293-CPD-0133 

Možnost ext. panelu Ne  Ano -  Master/Slave 

Společné parametry 

Obsluha Tlačítka a LED na předním panelu, klíč pro přístup do obsluhy 

Napájení linek 0-2 mA přerušení, 2-10 mA klid, 10- 110 mA Alarm, >110 mA zkrat 

AUX výstup  24V/300 mA 

Počet prvků na lince 32 (max. počet dle normy) 

Zakončení linky čidel  Zakončovací RC člen  10M/35V a paralelního odporu 10k 

Zakončení linky sirén  24V/300 mA max. zakončovací odpor 1k 

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

Typ smyčkového kabelu  JyStY 1x2x0,8 mm  (1 mm2)  stíněný   max. délka linky  1 000m 

Prostředí IP 30, vlhkost max. 90%, teplota -5 až +40 °C 

 
Základní dodávka 

Ústředna DCC2 Základní skříň se zdrojem, obslužným panelem a s 2 konvenčními linkami pro max.32 prvků, bez 
možnosti dalšího rozšíření. Připravená k montáži, bez baterie 

Ústředna DCC4 Základní skříň se zdrojem, obslužným panelem a s 4 konvenčními linkami pro max.32 prvků, bez 
možnosti dalšího rozšíření. Připravená k montáži, bez baterie 

Ústředna DCC8 Základní skříň se zdrojem, obslužným panelem a s 8 konvenčními linkami pro max.32 prvků, 
možnost dalšího rozšíření na max 16 linek.  Připravená k montáži, bez baterie 

 

5. Soupis možných připojitelných prvků 
K ústřednám řady DCC lze připojit všechny kompatibilní prvky splňující požadavky odpovídajících požadavků norem EN 54.  
 

Automatický hlásič (multikriteriální)  CT 3000 O, CT 3001 O, CT 3005 O 

Krytí   IP 40 

Prostředí -10 °C až 60 °C max. 95% vlhkost 

Provedení Plast, bílá barva, možnost barevného provedení stříbrná, černá  

Popis  Opticko-kouřové čidlo se 2 optickými komorami  

Napájení  9 -38V  

Citlivost 0,15 dBm 

Spotřeba (klid/alarm) 0,25mA/5mA 

Indikace  Červená LED  

Použití Základní automatický detekční prvek pro konvenční systém EPS.    

Odpovídající části norem EN 54- 5 

Certifikace CDP 0786-CPD-20042, 0786-CPD-20955, 0786-CPD-20957 

 

Automatický hlásič (multikriteriální)  CT 3000 OT 

Krytí   IP 40 

Prostředí -10 °C až 60 °C max. 95% vlhkost 

Provedení Plast, bílá barva  

Popis  Multikriteriální čidlo se 2 optickými komorami a 2 tepelnými senzory 

Napájení  9-38V  

Citlivost 0,15 dBm, 60 °C, diferenciální, zpožděno 5 s 

Spotřeba (klid/alarm) 0,28mA/5mA 

Indikace  Červená LED  

Použití Základní automatický detekční prvek pro konvenční systém EPS.    

Odpovídající části norem EN 54- 7,5  

Certifikace CDP  
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Automatický hlásič (teplotní)  CT 3000 T 

Krytí   IP 40 

Prostředí -10 °C až 60 °C max. 95% vlhkost 

Provedení Plast, bílá barva  

Popis  Tepelné čidlo se 2 tepelnými senzory 

Napájení  9 -38V  

Citlivost 60 °C, diferenciální, zpožděno 5 s 

Spotřeba (klid/alarm) 0,25mA/5mA 

Indikace  Červená LED  

Použití Základní automatický detekční prvek pro konvenční systém EPS.    

Odpovídající části norem EN 54- 5 

Certifikace CDP  

 
 

Tlačítkový hlásič  CT 3000 PBDH-ABS-R 

Krytí   IP 42 

Prostředí -10 °C až 60 °C max. 95% vlhkost 

Provedení Plast, červená barva  

Popis  Tlačítko v plastovém krytu s přední skleněnou deskou, nutno zmáčknout 

Indikace  Červená LED  

Použití Základní ruční tlačítko pro konvenční systém EPS.    

Odpovídající části norem EN 54- 11 

Certifikace CDP  

 
Svorkovnice pro připojení hlásičů  
 

Typ Objednací číslo popis Barevné provedení Pozn. 

SDB 3000 0908-400 Standardní svorkovnice Bílá   

SDB 3000 0908-401 Standardní svorkovnice Stříbrná  

SDB 3000 0908-402 Standardní svorkovnice Černá  

DRB 3000 0908-406 Svorkovnice s relé Bílá  Při aktivaci čidla relé spíná 

DRB 3000 0908-407 Svorkovnice s relé Stříbrná Při aktivaci čidla relé spíná 

DRB 3000 0908-408 Svorkovnice s relé Černá Při aktivaci čidla relé spíná 

 

6. Výstavba ústředny  
Tato kapitola řeší potřebnou výstavbu ústředny, její velikost a osazení kartami a moduly.  

6.1 Počet linek  

1 až 2 linky  – ústředna DCC 2 kompaktní nelze dále rozšiřovat 
1 až 4 linky  – ústředna DCC 4 kompaktní nelze dále rozšiřovat 
1 až 8 linek  – ústředna DCC 8 v základní dodávce, možnost doplnění   
8 až 12 linek  – ústředna DCC 8 s jednou kartou SE 4 - Expander linek 
12 až 16 linek - ústředna DCC 8 se dvěma kartami GE 4  (maximální výstavba) 
   

6.2 Obsazení linek čidly 

Dle požadavků norem EN 54 je možno na linku osadit maximálně 32 prvků. Dále norma nepřipouští možnost kombinace 
tlačítkových hlásičů na linku společně s hlásiči automatickými. Vždy je nutno pro tlačítkové hlásiče vyčlenit samostatnou 
linku.   
Hlásič po aktivaci indikuje LED diodou svůj stav a v případě hlášení poplachu je VŽDY nutno dohledat který hlásič hlásí. 
Protože hlásič na ústředně nehlásí svou adresu (pouze vím, která linka je v aktivním stavu) je nutno zkontrolovat VŠECHNY 
HLÁSIČE na lince. Z těchto důvodů je doporučeno obsazovat na linku vždy pouze hlásiče z jedné nebo dvou vzájemně 
sousedících místností. Z projekčních doporučení platí pravidlo osazovat na linku max. 3-5 hlásičů. Ve velkých přehledných 
prostorách (haly, sklady, dílny) lze využít plný počet čidel. 
 

6.3 Výstupy z ústředny 24V pro sirény 

DCC2,4 
2 výstupy - potenciálový hlídaný pro sirény 24V/300mA (aktivovány současně) 
 
DCC 8 
4 výstupy - potenciálový hlídaný pro sirény 24V/300mA (aktivovány současně) 
Možnost doplnění kartou GE 4 pro další 4 hlídané výstupy  24V/300mA.  Do ústředny lze osadit až 2 tyto karty (v závislosti 
na obsazení volných pozic) 

6.4 Výstupy reléové 

Standardní reléové výstupy Požár a Porucha obsaženy v ústřednách DCC2,4,8. Zatížení kontaktů 60V/3A. 
Pokud potřebujeme spínat další galvanicky oddělený výstup je pro DCC 8 k dispozici pro karta RM 8 s 8 výstupy relé 
přepínací kontakt 60V/3A. 
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6.5 Požadavky na napájení a záložní aku  

Spotřebu a dimenzování záložních zdrojů je nutno stanovit z celkové spotřeby jednotlivých komponent v klidovém a 
poplachovém stavu dle požadavků EN 54-4.  
S ohledem na malý charakter těchto ústředen lze za použití těchto zásad: 

1. Ústředna EPS napájí pouze čidla a prvky k ní připojené (žádné další PB systémy) 
2. Je osazeno max. 10 standardních sirén (typ ROLP, VTG, VXB)   

ponechat doporučené osazení bateriemi 
  

Typ ústředny  Typ baterií  Pozn. 

DCC 2, 4 1 ks  - 12V/7Ah  

DCC 8 1 ks  - 12V/18Ah Platí i pro max. osazení 16 linek  

Pozn. osazení baterií o větší kapacitě je možné do samostatného boxu „Kryt pro akumulátory /26/40 Ah“ objednací číslo 
0703-118, nebo 0703-119.  

7. Potřebné nářadí 
Pro montáž je potřebné toto nářadí  

A. Malé nasouvací svorky  - šroubovák plochý  2,5 
B. Velké nasouvací svorky  - šroubovák plochý  3 
C. Matice M3 – plochý nebo lépe očkový klíč  5,5 
D. Křížový šroubovák -   

 
Pro měření je zapotřebí univerzální V-metr, nejsou specifikovány žádné speciální požadavky.   

8. Instalace ústředen EPS 
Tato kapitola řeší hardwarové zapojení ústředny a jejich V/V včetně jejich parametrizace (naprogramování). 

8.1 Obecné zásady instalace ústředny EPS 

Ústředna se instaluje do obslužné místnosti s trvalou obsluhou s normální teplotou 20-25° C a vlhkosti 60-80%. Pro dobrou 
viditelnost displeje je nutno ústřednu umístit tak aby na ni přímo nesvítilo slunce. Výška instalace ústředny je taková aby 
umožnila pohodlné ovládání tj. horní hrana ústředny 1,2-1,8m nad zemí.  

8.1.1 Napájení 230V 

Napájení ústředny EPS má být dle požadavků EN 54-7 provedeno samostatně jištěným pevným přívodem nejlépe z prvního 
rozvaděče nejblíže přívodu energie do budovy. Z tohoto přívodu nesmí být napájena jiná zařízení. Jistič v rozvaděči je nutno 
označit nápisem „EPS- Nevypínat“. Dimenzování vodičů je standardní dle platných ČSN obvykle stačí jistič 6A. Vývod by měl 
být opatřen přepěťovou ochranou 3. stupně a součástí instalace musí být i revizní zpráva.  
Doporučuje se ústřednu samostatně uzemnit zemním lankem o průřezu min. 4 mm2 na nejbližší ekvipotenciální zem.  
 

8.2 Připojení linek čidel 

Klasická linka čidel je definována dvouvodičovým vedením 1x2x0,8 mm Cu.  Čidla jsou prosmyčkována od prvního 
k poslednímu a zapojena pomocí svorkovnice SDB 3000. Poslední čidlo je zakončeno koncovým prvkem z příbalu dodávky. 
Koncový prvek je složen z kondenzátoru 10M/35V a paralelního odporu 10k (smršťovací bužírka s vývody) a je u něj nutno 
dodržet polaritu zapojení (červená +). 
 
 

 
 

 

Zapojení pro svorkovnice SBD 3000      zapojení tlačítka  
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Parametry linky  

Proud linkou význam příčina 

<2 mA Přerušení Chybí koncový člen, vyjmuté čidlo z patice, špatný dotek ve svorkovnici, přerušené 
vedení. 

2-10 mA Klidový stav Normální stav 

10-110 mA Alarmový stav Některé čidlo je v poplachu, vysoký svod na vedení  

>110 mA Zkrat linky Zkrat na vedení 

Pozn.  Napětí na lince je vždy cca 25V, ústředna vyhodnocuje proud.    
 
 

8.3 Připojení linek sirén 

Linka sirén je definována dvouvodičovým vedením 1x2x0,8 mm Cu dle požadavků IEC 60331 „funkčnost při požáru“ (např. 
JE-H StH 1x2x0,8). Sirény nebo majáky jsou prosmyčkovány od prvního k poslednímu a poslední prvek je zakončen 
koncovým odporem 10kΩ z příbalu dodávky.  
 
Parametry linky  

Napětí na lince význam příčina 

-3V Přerušení Chybí koncový odpor, přerušené vedení. 

-1,5V Klidový stav Normální stav 

+24V Alarmový stav Sirény houkají 

 

8.4 Ochrana před přepětím a stínění 

S ohledem na rozlehlost metalické sítě a použité elektronické součástky je nutno věnovat pozornost i stínění linkových a 
smyčkových vedení a stínění kabelových vedení.  
Ústředna sama je vybavena základními prvky pro ochranu před přepětím a SW je řešen tak že eliminuje vlivy rušení (v 
rozumné míře). Z pohledu ochrany před těmito vlivy je nutno věnovat pozornost následujícím vstupům a výstupům. 

8.4.1 Napájení ústředny  

Většinou bývá řešeno jiným projektem v rámci elektroinstalace budovy. Doporučujeme dohlédnout na to, zda vývod 
napájení 230V pro EPS je vybaven přepěťovou ochranou 3 stupně. Je doporučeno doplnit napájecí vstup 230V touto 
ochranou ve skříni ústředny.  

8.4.2 Náhradní zdroj připojení baterií 

Baterie jsou instalovány přímo ve skříni ústředny a není třeba řešit jejich ochranu.  

8.4.3 Smyčková a linková vedení 

S ohledem na požadavky rozmístění hlásičů v různých budovách propojených venkovním kabelovým vedením o max. délce 
smyčky až 1 km je nutno věnovat této problematice značnou pozornost.  

8.4.3.1 Stínění vedení  

Stínění je základní prvek pro odstranění rušivých vlivů vzniklých elektromagnetickými vlivy na elektrické prvky. Principem 
stínění je odvedení rušivých proudů a napětí do země. K tomu je v ústředně připraveno několik zemnících bodů označených 
značkou uzemnění. Je doporučeno přizemnit skříň ústředny zemnicím lankem min. 4 mm2 na ekvipotenciální zem budovy. 
K tomuto bodu budeme připojovat veškerá uzemnění pro stínění.   
Zásada pro propojování stínění mezi hlásiči  je - vedení propojovat pomocí neobsazené svorky ve svorkovnici. Pokud tato 
svorkovnice není k dispozici propojit stínění a izolovat je tak aby byl vyloučen dotyk holého drátu na jakýkoliv jiný kovový 
prvek ve svorkovnici.  Stínění propojit od prvního k poslednímu prvku na smyčce a přivést do ústředny. Zde připojit vývod 
stínění na zem. 
Varianta speciálního uzemnění stínění – pokud není možno propojit stínění přímo se zemí z důvodů potenciálních rozdílů zemí  
je možno provést tzv. vysokofrekvenční uzemnění pomocí sériového kondenzátoru 1-5 µF (na napětí min. 600 V a nesmí být  
elektrolytický). Stínění je pak stejnosměrně odděleno od země ale vf. rušení je svedeno kondenzátorem.   

8.4.3.2 Přepěťová ochrana  

Přepěťová ochrana zaručuje svedení přepětí vzniklého např. úderem blesku do země. Základem je dobré propojení se zemí 
(lanko min. 4 mm). Přepěťové prvky (transily na napětí 39V) se umisťují: 

 V ústředně na začátku – chrání ústřednu 
 V objektech na vstupech kabelů vstupujícího do objektu – chrání čidla v objektu.  

8.4.4 Vedení k sirénám a majákům 

Jedná se o potenciálové výstupy 24 V (většinou hlídané). Pro tyto výstupy platí stejné zásady jako u smyčkových vedení. 
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9. Zapojení ústředny DCC 2,4 
Ústředna DCC 2,4 je umístěna v plastovém boxu s ovládacím panelem instalovaným na čelní straně. Ve standardní dodávce 
je ústředna včetně montážního příslušenství. Jsou zde i potřebné zakončovací prvky k linkám i sirénám.  
Pozn. zadní strana krabice slouží po rozložení zároveň jako montážní šablona. 
 
V ústředně zapojíme přívod 230V a osadíme do držáků záložní baterie 12V/7Ah. Pro usnadnění montáže lze ovládací panel 
vysunout a případně odpojit od základní desky.  
Připojíme linky hlásičů a sirén a případně zapojíme výstupy relé Požár a Porucha. Pro napájení externích přístrojů je možno 
použít výstup AUX 24V. 
Pozn. jeho spotřebu je nutno započíst výpočtu pro požadovanou kapacitu akumulátoru.  
Svorky TEST Sirén lze použít pro testování sirén  - po zkratování svorek jsou sirény spouštěny v cca 1s taktu. 
Následující obr. ukazuje uspořádání svorkovnic na desce CPU. 
 

 

10. Popis ústředny DCC 2/4 
Poté co máme ústřednu osazenou na pozici, připojeny všechna vedení k smyčkám, výstupním prvkům můžeme přistoupit 
k jejímu oživení.  
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Popis předního panelu DCC 2    DCC 4 

 
 
 
Ovládací prvky  

Silence buzzer Odstavení akustiky sirény  

Silence alarms Vypnutí aktivovaných sirén  Přístup úrovně 2 

Enable/Disable Vypnutá /zapnutí linky hlásičů  Přístup úrovně 2 

Test scroll Přepnutí linek do testu  Přístup úrovně 2 

Reset Reset ústředny  Přístup úrovně 2 

Sound Alarms Vypnutí linek sirén  Přístup úrovně 2 

 
Signalizační  prvky  
 

 
Pokud je ústředna správně zapojena (zakončené linky hlásičů a sirén) na displeji svítí pouze zelená LED Main Power Suply. 
V případě, že svítí některá ze žlutých LED je nutno hledat problém v okruhu dle předchozí tabulky.  
Pozn. i když není linka hlásičů nebo sirén využita je nutno je zakončit předepsanými koncovými prvky. 

Fire  Červená poplach  Aktivováno relé poplach 

General fault Žlutá Obecná porucha  Aktivováno relé porucha 

Sounder fault/disable Žlutá Porucha nebo vyp. siréna Svítí trvale nebo bliká 

Enable/disable Žlutá Vypnutý prvek  Vypnutá linka čidel nebo sirén 

Test Žlutá Linka v testu Linka hlásičů v testu 

Main Power Suply Zelená  Napájení 230V je OK  Svítí v klidovém stavu  

CPU Žlutá Porucha procesoru Ústředna není funkční 

Sounder circuit  1 Žlutá Porucha sirén linky 1 Přerušená nebo ve zkratu 

Sounder circuit  2 Žlutá Porucha sirén linky 2   - „ -  

AUX overload Žlutá Přetížení ext výstupu AUX Vysoký odběr ze svorek 

Aux failed Žlutá Porucha ext výstupu AUX Porucha  

Battery low Žlutá Nízké napětí nebo kapacita baterie  

No battery Žlutá Odpojená baterie  

Mains Žlutá Porucha napájení 230V Výpadek 230V 

Charcher Žlutá Porucha nabíječe baterií Baterie není nabíjena 

AUX Žlutá Výstup Aux bez napětí Porucha  

Earth Žlutá Zkrat na zem  Zemní spoj  
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11. Základní výstavba ústředny DCC 8 
Ústředna DCC 8 je umístěna v kovovém boxu s ovládacím panelem instalovaným na čelní straně. Ve standardní dodávce je 
ústředna včetně montážního příslušenství. Jsou zde i potřebné zakončovací prvky k linkám i sirénám.  
Ústředna je vybavena kartami  

1. Základní motherboard  - připojen ovládací panel a přívod napájení, komunikační rozhraní, releové výstupy poplach, 
porucha, 4 hlídané potenciálové výstupy pro sirény 24V/300 mA max.  

2. 2 karty linkových modulů SE 4 každý pro 4 vstupní linky kolektivních čidel 
3. 2 volnými pozicemi pro sirénový GE 4 nebo linkový SE 4 modul 

  
Pro rozšíření lze využít libovolnou kombinaci linkových a sirénových modulů   
Všechny sirénové výstupy na hlavní kartě i sirénovém modulu se aktivují společně  
Ústřednu lze propojit v jednoduché síti (2 ústředny v konfiguraci MASTER/SLAVE). Propoj se provádí  2 párovým vedením 
(kabel „funkční při požáru“) 
 
Následující obr. ukazuje uspořádání svorkovnic na desce CPU. 

 
 

Na desky je dále nutno osadit světlovody na vyvedení signalizace LED na přední panel  
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Jumpery na linkové kartě k nastavení režimu linky  
 

Jumper v klidové poloze (nezapojen) – standardní pro automatické 
hlásiče.  
 
Jumper propojen – vyřazuje z činnosti nastavení linky DOUBLE ACTION  
Musí se zapojit pro každou linku s tlačítky. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumpery na hlavní (procesorové)  kartě k nastavení režimu ústředny 
 

Popis jumperů a jejich funkce (počítáno odshora) 
 
1. Nechat odpojen  - přepínání režimu MASTER 
2. Nechat odpojen  - přepínání režimu SLAVE 
3. Zapojením je aktivován režim DOUBLE ACTION 
4-7  časování sirén – funkce zpoždění aktivace sirén při poplachu je 
možno nastavit čas 1 až 10 minut  

 
 
 
 
 
 
 
 
Režim DOUBLE ACTION – slouží k potlačení falešných hlášení a funguje takto: 
Aby byl vyhlášen poplach na ústředně, musí být hlásič na lince minimálně 2x aktivován.  Časové okno tohoto režimu je 
pevně určeno na 3 minuty. 
Podrobnější popis. Čidlo je aktivováno (kouř, zvýšená teplota), ale ústředna nic nevyhlásí. Po cca 30s je čidlo vynulováno a 
pokud je nyní do 3 minut znovu aktivováno dojde k vyhlášení poplachu.     
Tento jumper je společný pro celou ústřednu. Vyřazení tohoto režimu lze pro jednotlivé linky pomocí jumperů na linkových 
kartách.  
Pozn. ČSN nepřipouští použití tohoto režimu pro tlačítkové hlásiče.   
 
Tabulka nastavení zpoždění sirén 
Při vyhlášení poplachu lze zpozdit aktivaci sirén (sirénové výstupy na hlavní kartě i pomocné sirénové kartě). Zpoždění lze 
nastavit v časech dle následující tabulky. 
  

Nastavený čas (minuty) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

JP1  X  X  X  X  X  

JP2   X X   X X   X 

JP3     X X X X    

JP4         X X X 

 
Pozn. X – propojka zapojena, jakákoliv jiná kombinace zapojení nastavuje čas 10minut.  
 

11.1.1 Propojení ústředen DCC8 

2 ústředny DCC8 lze propojit do jednoduché sítě dle schématu. Do této sítě lze připojit i max. 2 releové moduly   
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Propojovací kabel mezi ústřednami musí splňovat požadavky IEC 60331 (kabel funkční při požáru)    
 

12. Popis  ústředny DCC 8 
Poté co máme ústřednu osazenou na pozici, připojeny všechna vedení k smyčkám, výstupním prvkům můžeme přistoupit 
k jejímu oživení.  
 

 
 
Ovládací prvky  

Silence buzzer Odstavení akustiky sirény  

Silence alarms Vypnutí aktivovaných sirén  Přístup úrovně 2 

Enable/Disable Vypnutá /zapnutí linky hlásičů  Přístup úrovně 2 

Test scroll Přepnutí linek do testu  Přístup úrovně 2 

Reset Reset ústředny  Přístup úrovně 2 

Sound Alarms Vypnutí linek sirén  Přístup úrovně 2 
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Signalizační  prvky  
 

 
Na hlavní desce (po otevření dvířek) jsou ještě další stavové LED s významem 
  

 
Pokud je ústředna správně zapojena (zakončené linky hlásičů a sirén) na displeji svítí pouze zelená LED Main Power Suply. 
V případě že svítí některá ze žlutých LED je nutno hledat problém v okruhu dle předchozí tabulky.  
Pozn. i když není linka hlásičů nebo sirén využita je nutno je zakončit předepsanými koncovými prvky. 
 
 

13. Možné problémy a jejich řešení 
Následující část popisuje odstranění možných poruch a případně hledání jejich příčin. 
 

13.1  Nelze utáhnout (povolit) šroubek svorkovnice SDB 3000 

Pokud u svorkovnice typu SDB 3000 nelze povolit nebo utáhnout šroubek (protáčí se) jedná se o stržený závit. Nelze opravit 
– reklamovat.    

13.2 U ústředny nefunguje – výstup relé, sirén, vstup linek 

Pokud měříte výstupní napětí relé shora na šroubcích svorkovnic, musíte je dotáhnout. Samotné šroubky nemají zaručené 
spojení s výstupem.  Zkontrolujete usazení drátu ve svorkovnici a měřte napětí nebo stav kontaktu přímo na drátu. 
   

14. Závěr 
Firma Variant Plus pořádá školení pro instalaci systému EPS a o tomto školení je vystaven účastníkovi certifikát opravňující 
k projekci a montáži dle požadavků platných norem Vyhl. 246/2001 § 5-7.  
 
Tato příručka je určena pro základní seznámení pro instalaci systému EPS dodavatele Detectomat. Je určena pro projektanty 
a montážní organizace a slouží jako základní skripta pro školení.  
 

Fire  Červená poplach  Aktivováno relé poplach 

General fault Žlutá Obecná porucha  Aktivováno relé porucha 

Output Delay Žlutá  Zpoždění sirén Je li použito  

Sounder fault/disable Žlutá Porucha nebo vyp. siréna Svítí trvale nebo bliká 

Enable/disable Žlutá Vypnutý prvek  Vypnutá linka čidel nebo sirén 

Test Žlutá Linka v testu Linka hlásičů v testu 

Main Power Suply Zelená  Napájení 230V je OK  Svítí v klidovém stavu  

mPFault Žlutá Porucha procesoru Ústředna není funkční 

SND1 až 4 Žlutá Porucha sirén linky 1 -4 Přerušená nebo ve zkratu 

Earth Žlutá Zkrat na zem  Zemní spoj  

AUX  Žlutá Výstup Aux bez napětí Porucha  

RPT Žlutá Porucha komunikace DCC V případě propojení ústředen 

AC Žlutá Porucha napájení 230V Výpadek 230V 

Battery low Žlutá Nízké napětí nebo kapacita baterie  
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15. 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 6/2017 
 
ČSN 730875 „Navrhování elektrické požární signalizace“  (duben 2011) 
ČSN 342710 „ Předpisy pro zařízení EPS“    (září 2011) 
(včetně změn a dodatků) 
 
 
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, CPR 305/2011 - 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.  
 
 


