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2. Základní informace o systému EPS JOB Detectomat 
Systém EPS německého výrobce Detectomat je 2 drátový analogový adresovatelný systém využívající SW i ruční adresace 
linek smyček EPS. Čidla komunikují s ústřednou pomocí LOOP 3000.  Dodávané ústředny jsou v provedení s 1 smyčkou 
s možností rozšíření a další dle typů ústředen. 
 

Typ Provedení Možnost výstavby (po 126 čidlech) Možnost síťování 

3400 Kompaktní 1 smyčka LOOP 3000 Ano 

3004 Modulární  1,2,3,4 smyčky LOOP 3000 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  
 

PL      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  
PL 3300 O    adresovatelné čidlo s vestavěným izolátorem, designová varianta 0, optický systém 
PL 3300 OTi Fusion    adresovatelné čidlo s vestavěným izolátorem, designová varianta 0, optický systém typu Fusion a  

teplotní čidlo. Čidlo je vybaveno vyhodnocovací logikou. 
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4. Technické parametry ústředny 
Systém 3000 je adresovatelný, analogový systém EPS. Základní sestava se skládá z ústředny, smyčky LOOP 3000 s čidly, 
výstražnými optickými a akustickými prvky 2 drátovou stíněnou kabeláží.  Ústředny odpovídají požadavkům EN 54 
v příslušných částech. 
 

Základní parametry 

Označení  3004+ 3004+P 

Počet smyček 1-4 (po jedné) 1-4 (po jedné) 

Rozměry  (š x v x  h)              420x490x210 420x490x150 

Hmotnost  12,5 10,5 

Záložní napájení (EN 54-4)  Aku Pb 2x 12V/26 Ah Aku Pb 2x 12V/12 Ah 

Provedení skříně  Kovová Kovová  

Základní napájení  230 VAC /72W 

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 LOOP 3000 

Typ smyčkového kabelu  JyStY 1x2x0,8 mm  (0,5 mm2)  stíněný   max. délka smyčky  3 000m 

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  - pro 3004+ 

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

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

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

Historie 500 událostí 

  

 
Základní dodávka 

Ústředna 3004 Základní skříň se zdrojem, obslužným panelem a s vnitřními konektory pro možnosti dalšího rozšíření, 
bez smyčkových desek a bez baterií. Nutno doplnit minimálně smyčkové desky. 

 

5. Soupis možných připojitelných prvků LOOP 3000 
K ústřednám řady 3000 lze připojit všechny kompatibilní prvky splňující požadavky odpovídajících požadavků norem EN 54 a 
komunikačního protokolu LOOP 3000.  
 

Automatický hlásič (multikriteriální)  PL 3300 OTi, PL 3300 OTi Fusion 

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  15 -38V  

Nastavení v 5 ti stupních  1. st 0,15 dBm, zpožděno 5 s (pouze kouřová)  

2. st 0,1 dBm, 54 °C, diferenciální, zpožděno 30 s 

3. st 0,15 dBm, 54 °C, diferenciální, zpožděno 5 s         (z výroby) 

4. st 0,3 dBm, 65 °C, diferenciální, zpožděno 30 s 

5. st 70 °C zpožděno 5 s 

Spotřeba (klid/alarm) 0,25mA/5mA 

Indikace  Červená LED  

Izolátor Ano - vestavěn 

Použití Základní automatický detekční prvek pro systém EPS.   Nastavení vlastností prvků 
pomocí SW nebo přípravku EC 3000. 

Odpovídající části norem EN 54- 5,7 

Pozn. Funkce FusionTM a HumitecTM pro potlačení falešných poplachů 

Certifikace CDP 0786-CPD-20580, 0786-CPD-20578 

 

Automatický hlásič (multikriteriální)  PL 3200 OT, PL 3300 OT 

Krytí   IP 40 

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

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

Popis  Multikriteriální čidlo se 2 optickými komorami a 2 tepelnými senzory 

Napájení  15 -38V  

Nastavení v 5 ti stupních  1.st 0,15 dBm, zpožděno 5 s (pouze kouřová)  

2. st 0,1 dBm, 54 °C, diferenciální, zpožděno 30 s 
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3. st 0,15 dBm, 54 °C, diferenciální, zpožděno 5 s         (z výroby) 

4. st 0,3 dBm, 65 °C, diferenciální, zpožděno 30 s 

5. st 70 °C zpožděno 5 s 

Spotřeba (klid/alarm) 0,28mA/5mA 

Indikace  Červená LED  

Izolátor Ano u řady 33- vestavěn 

Použití Základní automatický detekční prvek pro systém EPS.   Nastavení vlastností prvků 
pomocí SW nebo přípravku EC 3000. 

Odpovídající části norem EN 54- 5,7 

Certifikace CDP 0786-CPD-20197, 0786-CPD-20198 

 

Automatický hlásič (optický)  PL 3200 O, PL 3300 O. PL 3301 O, PL 3305 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  15 -38V  

Nastavení v 5 ti stupních  1. st 0,10 dBm, zpožděno 5 s   

2. st 0,10 dBm, zpožděno 30 s 

3. st 0,15 dBm, zpožděno 5 s         (z výroby) 

4. st 0,15 dBm, zpožděno 30 s 

5. st 0,30 dBm, zpožděno 30 s 

Spotřeba (klid/alarm) 0,25mA/5mA 

Indikace  Červená LED  

Izolátor Ano u řady 33- vestavěn 

Použití Základní automatický detekční prvek pro systém EPS.   Nastavení vlastností prvků 
pomocí SW nebo přípravku EC 3000. 

Odpovídající části norem EN 54- 7 

Certifikace CDP 0786-CPD-20032, 0786-CPD-20035 

 

Automatický hlásič (teplotní)  PL 3200 T, PL 3300 T 

Krytí   IP 40 

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

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

Popis  Teplotní čidlo se 2 tepelnými senzory 

Napájení  15 -38V  

Nastavení v 5 ti stupních  1. st diferenciální, zpožděno 3 s   

2. st Diferenciální, max. 54 °C, zpožděno 2 s 

3. st Diferenciální, max. 54 °C, zpožděno 5 s         (z výroby) 

4. st Diferenciální, max. 65 °C, zpožděno 5 s 

5. st Max. 70 °C, zpožděno 5 s 

Spotřeba (klid/alarm) 0,25mA/5mA 

Indikace  Červená LED  

Izolátor Ano u řady 33- vestavěn 

Použití Základní automatický detekční prvek pro systém EPS.   Nastavení vlastností prvků 
pomocí SW nebo přípravku EC 3000. 

Odpovídající části norem EN 54- 5 

Certifikace CDP 0786-CPD-20043, 0786-CPD-20044 

 

Tlačítkový hlásič  PL 3300 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  

Izolátor Ano - vestavěn 

Použití Základní ruční tlačítko pro systém EPS do vnitřního prostředí.    

Odpovídající části norem EN 54- 11 

Certifikace CDP 0786-CPD-20382 

 

Tlačítkový hlásič  PL 3300 PBDH-ALU-R 

Krytí   IP 42 

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

Provedení Hliník, červená barva  

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

Indikace  Červená LED  

Izolátor Ano - vestavěn 

Použití Základní ruční tlačítko pro systém EPS do vnitřního a venkovního prostředí.  Do 
venkovního prostředí jen s krytem WG R - krytí IP 54  

Odpovídající části norem EN 54- 11 

Certifikace CDP 0786-CPD-20382 
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V/V prvek  IOM 3311 

Krytí   IP 54 

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

Provedení Krabička z plastu  

Popis  Volně programovatelný V/V prvek 

Vstup  Hlídaný potenciálový 10 k klid, 4k7 aktivní stav 

Výstup  Přepínací bistabilní relé 30V/1A 

Certifikace CDP 0786-CPD-20459 

 

V/V prvek  AMD 3311 

Krytí   IP 54 

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

Provedení Krabička z plastu  

Popis  Volně programovatelný V/V prvek 

Vstup  Hlídaný potenciálový 10 k klid, 4k7 aktivní stav 

Výstup  Přepínací bistabilní relé 30V/1A 

Certifikace CDP 0786-CPD-20530 

 
 

V/V prvek  OMS 3301 

Krytí   IP 00 

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

Provedení Vestavný modul  

Popis  Volně programovatelný V/V prvek. Výstup je resetován při odstavení akustiky 

Vstup  Hlídaný potenciálový 10 k klid, 0 aktivní stav 

Výstup  Potenciálový otevřený kolektor max.30V/0,5A – spíná externí zdroj 

Certifikace CDP 0786-CPD-20530 

 

V/V prvek  AOM 3301 

Krytí   IP 00 

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

Provedení Vestavný modul v krabičce 

Popis  Volně programovatelný potenciálový výstup pro nízkoodběrové prvky (sirény) 

Výstup  Potenciálový hlídaný výstup 24V/6mA pro sirény. 

Certifikace CDP 0786-CPD-20534 

 

V/V prvek  TCM 3300 

Krytí   IP 54 

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

Provedení Krabička z plastu 

Popis  Připojení konvenčních hlásičů do smyčky (Ex prvky) 

Vstup  Vyžaduje externí zdroj 24V 

Výstup  Linkové napětí 24V pro konvenční hlásiče. 

Certifikace CDP 0786-CPD-20373 

 
Přehled vlastností jednotlivých prvků připojených k LOOP 3000 

Prvek Popis Izolátor  Odbočka  Pozn. 

PL 32 … Automatické čidlo Ne Ne Pouze 32 prvků za sebou (EN 54-2) 

PL 33 … Automatické a manuální čidlo Ano Ano   

Moduly V/V moduly  Ano Ne Zkontrolovat požadavky na ext. napájení 

 
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  

SDBB 3000 0908-403 Svorkovnice s můstkem Bílá  Při vyjmutí čidla propojí - pól 

SDBB 3000 0908-404 Svorkovnice s můstkem Stříbrná Při vyjmutí čidla propojí - pól 

SDBB 3000 0908-405 Svorkovnice s můstkem Černá Při vyjmutí čidla propojí - pól 

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 
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6. Signalizace a V/V prvky připojené na smyčku 
K smyčce LOOP 3000 je možno přímo připojit sirény, majáky a jiné V/V prvky. Většina těchto prvků je napájena přímo ze 
smyčky. 

Typ Objednací 
číslo 

Popis Pozn. 

IOM 3311 0908-340 V/V modul (výstup relé 30V/1A) Vstup a výstup (umí reset externích čidel) 

ADM 3311 0908-341 V/V modul (výstup tranzistor 24V/ 500mA) Vstup a výstup 

OMS 3301 0908-342 výstupní modul (výstup relé 30V/1A) Modul pro sirénu 

OMS 3301 mini 0908-343 výstupní modul (výstup tranzistor 24V/ 500mA) Modul pro sirénu 

TCM 3300 0908-344 modul pro kolektivní čidla Vyžaduje externí zdroj 

AOM 3301 0908-346 modul hlídaných výstupů (siréna) Potenciálový výstup 24V/6mA max. 

UBW 3311 0908-345 Hlídání výstupů 24V (sirény) Spolu s OMS 3301/IOM331, vyžaduje 
externí zdroj  

PL 3300 PA 0908-500 Adresovatelná optická signalizace Vlastní adresa, programovatelné 

LS 3300 R 0908-504 Siréna válcová  Vnitřní a venkovní siréna 97 dB 

LS 3300 W 0908-505 Siréna válcová  Vnitřní a venkovní siréna 97 dB 

LB 3300 VXB R 0908-507 Maják (červený) Vnitřní maják  LED 

PL 3300 SE 0908-509 Plochá siréna Možnost instalace pod svorkovnici 

PL 3300 SE 0908-510 Plochá siréna (bílá) Možnost instalace pod svorkovnici 

VTG 32 SB R 0908-531 Siréna válcová (červená) Vícetónová siréna nižší 106 dB 

VTG 32 SB W 0908-532 Siréna válcová (bílá) Vícetónová siréna nižší 106 dB 

VTG 32 DB R 0908-533 Siréna válcová venkovní (červená) Vícetónová siréna venkovní 106 dB 

VTG 32 DB W 0908-534 Siréna válcová venkovní (bílá) Vícetónová siréna venkovní 106 dB 

 
Pozn. Tyto prvky mají obecně mnohem vyšší spotřebu než hlásiče takže je nutno kontrolovat zatížení smyčky pomocí 
excelovského programu. 
 

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

7.1 Počet čidel – odpovídající počet smyčkových karet  

Do 126 čidel  – ústředna dc 3004 osazená 1 kartou DLI 3240P X1-1L  
Od 126 do 252 – ústředna dc 3004 osazená 1 kartou DLI 3240P X1 nebo 2 kartami DLI 3240P X1-1L 
Od 252 do 378  – ústředna dc 3004 osazená 1 kartou DLI 3240P X1 a 1 kartou DLI 3240P X1-1L 
Od 378 do 504 – ústředna dc 3004 osazená 2 kartami DLI 3240P X1 
Pozn. Je výhodnější používat pouze dvojité karty DLI 3240P X1 (větší rezerva, lepší ceny)  
Více než 504 hlásičů – ústředny je nutno síťovat 
 
Doporučení: S ohledem na možnost budoucího rozšíření osazovat smyčky na cca 80% plné kapacity. Dále je nutno 
přihlédnout k dislokaci čidel v objektech (hrozí překročení maximální možné délky vedení smyčky)   
 

7.2 Výstupy z ústředny 24V pro klasické sirény 

1 výstup potenciálový hlídaný (sirény 24V) – obsažen v každé ústředně 3400, 3004. 
1-4 výstupy – pouze pro 3004 karta SC 4 – obsahuje 4 hlídané potenciálové výstupy 24V/400 mA. 
1-8 výstupů – pouze pro 3004 karta SC 8 – obsahuje 8 hlídaných potenciálových výstupů 24V/400 mA.  
1 ks těchto karet lze umístit do skříně ústředny, jinak je možno je instalovat do další skříně.  Nutno řešit zatížení napájecího 
zdroje, max. krátkodobý odběr z ústředny je 1A.   

7.3 Výstupy pro malé zatížení (tranzistorové) 

8 standardních výstupů SW programovatelných (lze programovat pouze výstupy pro poplach) z každé karty DLI 3240 
instalované v ústředně 3004. Dalších 9 (pevně definovaných) výstupů ze základní karty ústředny. Zatížení do 30V/90mA 
max. Výstup je proveden jako otevřený kolektor a spíná do – pólu ústředny. Tento výstup je galvanicky propojen se 
spotřebičem a NENÍ opatřen žádnými ochrannými členy ! 
Deska CP AM 32 umožňuje rozšíření o dalších 24 tranzistorových výstupů, instaluje se místo jedné smyčkové karty.   

7.4 Výstupy reléové 

Standardní reléové výstupy Požár a Porucha obsaženy v ústřednách 3400, 3004 jsou na zatížení 30V/1A. Pokud potřebujeme 
spínat další galvanicky oddělený výstup je k dispozici karta RB 8 s 8 výstupy relé přepínací kontakt 250V/5A. nebo pomocné 
výstupní relé 24V.  
Spínání těchto relé se provádí z tranzistorových výstupů (výkonové posílení výstupů typu otevřený kolektor). 

7.5 Indikace skupin na ústředně 

Ústředny 3004 lze doplnit o programovatelné indikátory skupin (přehledné zobrazení místa požáru). V případě tohoto 
požadavku je nutno objednat. 
Pro 3004 přední panel CP MP 3004 pro max. 48 LED. Panel je k dispozici i v provedení 19“ rack 
Podle počtu zobrazovaných skupin 1-8   - karta CP ZM 8 (po 8 LED žlutá a červená pro každou skupinu).  
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Je li požadavek na 9- 16     - 2 karty CP ZM8 
    17-24   - adapter CP ADB 48 a 3 karty CP ZM8 
    25-32   - adapter CP ADB 48 a 4 karty CP ZM8 
    33-40   - adapter CP ADB 48 a 4 karty CP ZM8 

  40-48    - adapter CP ADB 48 a 5 karty CP ZM8 

7.6 Instalace vnitřní tiskárny  

Pro 3004 je nutno vyměnit přední panel CP MP 3004, (panel je k dispozici i v provedení 19“ rack) 
Termotiskárna PIP 2 -24 znaků na řádek, šířka papíru 58 mm.  
Pozor- zabírá místo pro aku, u 3004 je poté možno instalovat aku pouze do 12Ah. Termotiskárnu nelze instalovat do 
ústředny osazené do ploché skříně.   

7.7 Síťové propojení ústředen 

 Základní modul s adresou sítě je pro ústředny 3004 a 3400 modul CP BBI. Adresa se nastavuje DIP přepínačem. 

7.8 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 tím souvisí i otázka prostoru pro instalaci těchto položek.   

 Klidový odběr Alarmový odběr 

Základní deska + přední displej + MC karta 150 mA 400 mA 

Smyčková karta DLI 3120P (všechny typy, bez připojených čidel) 40 mA 40 mA 

Tiskárna PIP2  100 mA 200 mA (při tisku) 

Reléová karta RB 8 5 mA +20 mA za každé použité relé 

Karta sirén SC 4 90 mA  98 mA (bez připojených sirén) 

Karta sirén SC 8 58 mA  68 mA (bez připojených sirén) 

Karta výstupů CP AM 32 3,5 mA 3,5 mA (bez připojených výstupů) 

Indikace skupin CP ZM 8  0 mA cca 5 mA (pro aktivaci 1 LED) 

Interface pro OPPO  CP TI  cca 10 mA 30 mA 

Síťový modul CP BBI  50 mA 50 mA 

Ovládací panel ABF 135 mA 195 mA 

Interface přenosu IP-EPS 25 mA 25mA 

VT 16 (se stabilizátorem a bez nabíjení baterie) 40mA 140mA (po dobu 10s cca 1,5A) 

 
K těmto hodnotám je nutno doplnit spotřebu připojených prvků (čidel, sirén, modulů na smyčce a ovládaných zařízení) 
Orientační hodnoty smyčkových prvků jsou  
Čidla 0,25 mA klidový odběr, při hlášení 5 mA odběr diody 
Linkové prvky (TCM, IOM, OMS, AMD moduly) cca 0,3-0,5 mA klidový odběr, při aktivaci 5 mA odběr diody  
Sirény a majáky (SDM, LB, PL, VTG) cca 0,3-0,4 mA klidový odběr, 5-40mA při aktivaci 
  
Příklad: 
Ústředna osazená 1 kartou (2 smyčky, 150 čidel) bez příslušenství, 1 siréna (hlídaný výstup)  
Spotřeba ústředny (bez čidel) v klidu 290 mA, při poplachu 440 mA.  
Nutno připočíst spotřebu čidel (150 ks) a sirény (1 ks) 150 x 0,25 mA= cca 38 mA + 0 siréna, při poplachu 38 + 5mA (LED 
v čidle) + cca 60 mA siréna. Odběr systému v klidu 328 mA, při alarmu 543 mA.  
Kapacita baterii (24 hod v klidu, 15 min. v poplachu) 7,8 Ah + 0,1Ah. 
Minimální teoretická kapacita je 7,9 Ah. S ohledem na technický stav baterií a časový pokles kapacity je min. kapacita 
stanovena s 50% rezervou tj. 11,8 Ah. Nejbližší vyšší vyráběná baterie má kapacitu 12 Ah (lépe 18 Ah).      
Pozn. Vnitřní kontrola baterie hlídá pokles kapacity pod hodnotu cca 8 Ah. Nelze tudíž používat baterie s nižší kapacitou. Při 
použití nekvalitní baterie 12Ah může po krátké době dojít k hlášení poruchy baterií. 
 
Pozn. 
Z ústředny je před instalací baterií nutno vyjmout zpevňující pásek (matka M5,5).  U plochého provedení ústředny je max. 
velikost baterií 12V/12Ah a případně je nutno vyjmout nosný plech z pravé strany.    
 
Doporučené typy baterií při různém osazení ústředen kartami: 

Typ ústředny Bez dodatkových karet Karta pro OPPO Tiskárna 

Standardní 12, 18, 26 Ah 12, 26 Ah 12, 26 Ah 

plochá 12, 18 Ah (18 Ah je na doraz) 12 Ah  Nelze použít 

 
Pozn. k použití baterií  
Minimální možná kapacita baterií je 2x12/12Ah 
Do standardní ústředny doporučujeme použít baterie 2x 12/26Ah. Kapacita 2x12/18 je možná (bez dalších dodatkových 
desek) 
Do ploché skříně dávat pouze 2x12/12Ah. 
Používat pouze kvalitní baterie s nízkým vnitřním odporem (ústředna ho periodicky kontroluje)  

8. 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 -   
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Pro měření je zapotřebí univerzální V-metr, nejsou specifikovány žádné speciální požadavky. 

9. Typové konfigurace 

9.1 Ústředna 1-4 smyčky 

Základní požadavek (minimální vybavení ústředny)  

Položka  Popis Kód výrobku  Pozn. 

Ústředna 3004 + Ústředna s panelem v boxu 0908-131  Box standardní nebo plochý 

DLI 3240P X1 Karta 2 kruhových linek LOOP 3000 0908-141 Kartu jen s 1 linkou nedoporučujeme  

Baterie k ústředně 2 ks 12V/12Ah 1109-101 Minimální možná kapacita baterie 

Osadit jednu kartu DLI (2smyčky) nebo karty 2 (pro 4 smyčky)  
Možné varianty – použít ploché provedení skříně ústředny (0908-132). Do této skříně jsou max. baterie 12V/12 Ah a žádný 
prostor pro instalaci dalších desek.    

9.2 Ústředna + OPPO + KTPO 

Základní požadavek předpokládá tuto sestavu  

Položka  Popis Kód výrobku  Pozn. 

Ústředna 3004 + Ústředna s panelem v boxu 0908-131 Box standardní 

DLI 3240P X1 Karta 2 kruhových linek LOOP 3000 0908-141 Počet karet 1 až 2 dle potřeby 

Baterie k ústředně 2 ks 12V/26Ah 1109-110 Maximální možná kapacita baterie 

CP TI  Interface k OPPO  instalovat do ústředny 0908-174 V/V rozhraní  nutné pro OPPO 

OPPO Obslužný panel 0908-191 Různý výrobce 

KTPO trezor 0908-190 Zámek 24V, klíč dle kraje 

 
Možné variace  
Pokud nebude ústředna plně obsazená hlásiči a sirénami je možno zvážit použití baterií 2 x 12V/12 Ah. 
Doplnit maják a sirénu nad KTPO   

VTB 32 DB W   Venkovní siréna/maják 0908-547 Klasická 24V/ 40 mA 

LB 3300 VXB Venkovní maják  0908-507 Linkový (LOOP 3000)  maják 

Solex  Venkovní maják  0908-550 Klasický maják 24V/50 mA 

sokl Sokl pro montáž  IP 0908-551  

 

9.3 Ústředna + tiskárna  

Základní požadavek předpokládá tuto sestavu  

Položka  Popis Kód výrobku  Pozn. 

Ústředna 3004 + Ústředna s panelem v boxu 0908-131 Box lze použít pouze standardní  

DLI 3240P X1 Karta 2 kruhových linek LOOP 3000 0908-141 Dle potřeby  

Baterie k ústředně 2 ks 12V/12Ah 1109-101 Větší nevejdou do boxu ústředny 

PIP 2 termotiskárna 0908-322 tiskárna 

CP MP 3004 Čelní panel s výřezem  0908-168 Připraven pro montáž tiskárny  

 
Možné variace  
Tiskárna zabírá místo pro baterie, nelze použít plnou kapacitu baterií 26Ah. Čelní panel s výřezem má i otvory pro instalaci 
skupinových indikátorů CP ZM 8. 
  

9.4 Ústředna + skupinové indikátory  

Základní požadavek předpokládá doplnění ústředny o skupinové indikátory  

Položka  popis Kód výrobku  Pozn. 

CP ZM 8 Indikátor pro 8 skupin 0908-145 programovatelné  

CP MP 3004 Čelní panel s výřezem  0908-168 Připraven pro montáž tiskárny  

CP ADB 48 Doplňková karta k indikátorům 0908-146 Pro více než 3 CP ZM8 (rozbočka) 

 
Možné variace  
Možno použít na libovolný box ústředny, nutná výměna čelního panelu 
  

9.5 Ústředna + přenos na HZS  

Základní požadavek předpokládá doplnění ústředny o modul přenosu na HZS   

Položka  popis Kód výrobku  Pozn. 

IP-EPS(P) Interface přenosu pro EPS 1012-066  NAM nebo RADOM 

 
Možné variace  
Interface je k dispozici pro přenosové zařízení NAM nebo RADOM. Jedná se o programovatelný interface a v případě potřeby 
jej lze doplnit i o další libovolný protokol přenosových systémů.  Karta nahrazuje i interface CP TI (0908-147) pro připojení 
OPPO  
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9.6 Ústředna + necertifikovaný přenos   

Tento přenos je určen pro spojení s provozem nebo stážní službou – nejedná se o přenos na HZS 

Položka  popis Kód výrobku  Pozn. 

GSM Pager VT 16 GSM pager 1206-035 Zboží sortimentu EZS 

Aku 12V/1,3Ah AKKU SMART 12V/1,3Ah  0703-107 Baterie 12V pro nárazový odběr 1,5A 

Stabilizátor 24/12V Pomocný stabilizátor 1006-006 Snížení napětí z EPS 

box  pro instalaci VT 16 0703-401 Pro případnou instalaci mimo ústřednu 

 
Možné variace  
Pokud je k dispozici externí napájení 12V/1,5A impulzně (např. z EZS) není třeba baterie 12V/1,3Ah ani stabilizátor.  

9.7 Doplnění výstupů (pro malé napětí)  

Základní požadavek -výstupy na návazné požárně bezpečnostní systémy mají ovládání 230V   

Položka  popis Kód výrobku  Pozn. 

Výst relé 24V Pomocné výstupní relé  1012-054 2 x 30V/ 2A přepínací relé  

 
Pozn. pomocné relé  30V pro spínání galvanicky oddělených PBZ.  Instalace je možná do ústředny nebo samostatného boxu. 
Tato relé lze zapojit v potřebném počtu (max. 20) paralelně k jednomu výstupu typu otevřený kolektor. Lze je řídit i výstupy 
ADM a OMS. Vyžaduje externí napájení 24 V odběr v klidu 0mA v sepnutém stavu 60 mA.      
 

9.8 Doplnění výstupů 230V na PBZ  

Základní požadavek -výstupy na návazné požárně bezpečnostní systémy mají ovládání 230V   

Položka  popis Kód výrobku  Pozn. 

RB 8 Rel. deska 8 výstupů 0908-148 8 x 250V/ 8A přepínací relé  

 
Možné variace  
Instalace karty RB 8 je možná buď do ústředny, nebo samostatného boxu  

9.9 Doplnění výstupů jiným relé  

Základní požadavek -výstupy do systému MaR nebo VZT 
Výstup typu OC lze připojit i na jiné relé s těmito omezeními. Max. proud výstupem je 90 mA. Výstup je nutno opatřit 
ochranou proti přepěťové špičce.  Možné řešení pomocí relé 1012-069 (Relé FINDER řady  40.51 nebo 40.52  např. 
40.52.7.024.xxxx v patici 95.05 s modulem ochrany 99.02.3.000.00) 

Položka  Popis Kód výrobku  Pozn. 

Výst. relé k EPS Relé 24V na 230V 1012-069 2x 250V/8A přepínací relé 

Relé na 230V lze na výstupy zapojit max. 2 ks na jeden výstup.  
 

9.10 Doplnění výstupů o linky sirén  

Základní požadavek -doplnit hlídané potenciálové výstupy (sirény)  

Položka  Popis Kód výrobku  Pozn. 

SC 4 SC 4 4x linkový výstup  0908-150 Výstup 24V/400 mA koncový 1K 

SC 8 SC 8 8x linkový výstup 0908-149 Výstup 24V/400 mA koncový 1K 

 
Možné variace  
Instalace je možná do ústředny (pouze do skříně 0908-131) nebo samostatného boxu. Pozor, maximální možný proud 
odebíraný z jedné svorky ext. napětí X10 a X11 z ústředny je 800 mA (sumárně ze všech svorek 800mA). Pro plné vybavení 
karty SC 8 linek (odběr 8x400 mA) je nutný externí zdroj.    
Při požadavku doplnění jen jedné linky lze použít modul OMS 3301 (0908-342) instalovaný v ústředně. 
 

9.11 Doplnění počtu výstupů z ústředny   

Základní požadavek -zvýšit počet výstupů z ústředny   

Položka  popis Kód výrobku  Pozn. 

CP AM 32 deska 24 potenciálových výstupů 0908-151 Výstup 24V/90 mA otevřený kolektor 

 
Možné variace  
Doplníme 24 výstupů typu otevřený kolektor max. 90 mA.   Jejich posílení a převedení na hladinu 230V je možné pomocí 
karet RB 8. 
Je li požadavek pouze na několik dalších výstupů (2-3) je vhodnější toto řešit linkovými moduly IOM 3311 (výstup přepínací 
relé 30V/1A). 
 

9.12 Doplnění vstupů do ústředny   

Základní požadavek - realizovat vstup binárního signálu do  ústředny.   
Nejsou k dispozici žádné karty k ústředně. Vstup do ústředny lze realizovat pomocí linkových modulů IOM 3311, ADM 3311,  
OMS 3301, OMS 3301 mini. (viz typová zapojení modulů) 
Zásadně platí, že vstupní signál musí být typu „suchý kontakt“ – galvanicky oddělen od jiné napěťové soustavy.  
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9.13 Ústředna v síti BITBUS   

Základní požadavek -1 a více ústředen propojených s paralelním ovládacím panelem ABF   

Položka  popis Kód výrobku  Pozn. 

CP BBI  Modul adresy BITBUS v ústředně 0908-174 Do každé ústředny 3004 

ABF Paralelní ovládací panel 0908-135 (136) Verze MASTER musí být 

 
Možné variace  
Základní síť BITBUS je založena na panelu ABF se SW MASTER. Tento panel má adresu sítě 1 a může být dodáván 
v provedení v plochém boxu nebo pro instalaci do 19“ racku. Jeho napájení je nutno řešit samostatně (z blízké ústředny 
nebo samostatný napájecí zdroj). Do každé připojené ústředny (adresy 2 až 33) je nutno doplnit síťový interface CP BBI. 
Kteroukoliv z uvedených ústředen s adresami 2-33 lze nahradit dalším obslužným panelem  ABF se SW SLAVE.  

9.14 Praktická instalace 

Do standardní skříně lze nainstalovat maximálně  
1. Plné vybavení ústředny se 2 kartami (4 kruhové smyčky) 
2. 2 x baterie 12V/26Ah 
3. Skupinové indikátory 
4. Tiskárna PIP 
5. Interface k OPPO CP TI 
6. Interface k přenosu IP-EPS 
7. 1 dodatečnou kartu (např. SC4 nebo 8 nebo RB8) 

Do ploché skříně 
1. Plné vybavení ústředny se 2 kartami (4 kruhové smyčky) 
2. 2 x baterie 12V/12Ah 
3. Skupinové indikátory  
4. Interface k OPPO CP TI  
5. Interface k přenosu IP-EPS 

Pozn. toto vybavení je možné, ale skříň je hodně plná. 
Instalace dodatečných karet RB 8, SC 4/8 předpokládá osazení samostatných krabic s volnou DIN lištou a potřebnými 
průchodkami.  

 

9.15 Požadavky na kabeláž 

Kabeláž pro systém EPS musí odpovídat  
Pro hlásiče a prvky které nemají výstupní funkci požadovanou v případě požáru  - klasifikace kabelu IEC 60 332 „oheň 
retardující“ např. typ JyStY 1x2x0,8, nebo podobný (kroucený, stíněný).  
 
Pro prvky které zajišťují výstupní funkci během požáru sirény, majáky, výstupní členy – klasifikace kabelu dle IEC 60 331 
„funkční při požáru“, např. typ JE H StH 1x2x0,8, PraflaGuard 1x2x0,8 (kroucený, stíněný). Dále je požadována klasifikace 
B2ca S1,D1 dle požadavků Vyhl. 23/2008 a EU 305/2011. 
 
Pozn. Jsou li na smyčce použity adresovatelné výstupní prvky, majáky a sirény spolu s hlásiči je nutno celou smyčku provést 
kabelem s klasifikací dle IEC 60 331 „funkční při požáru“. 
 
Napájecí kabel 230V pro ústřednu - kabel dle IEC 60 331 „funkční při požáru“.  
 
Připojení OPPO k ústředně nebo ABF panelu - kabel dle IEC 60 331 „funkční při požáru“, např typ JE H StH 4x2x0,8, 
PraflaGuard 4x2x0,8 (kroucený, stíněný). Minimální funkční zapojení je pomocí 6 ti drátů, viz dokumentace „Instalace 
přenosu“.  
 
Připojení KTPO k ústředně nebo ABF panelu - kabel dle IEC 60 331 „funkční při požáru“, např typ JE H StH 1x2x0,8, Prafla 
Guard 1x2x0,8 (kroucený, stíněný). Vedení pro otevření elektrického zámku. Z KTPO lze vyvést i informace o otevření nebo 
sabotáži – zde stačí kabel pouze  2x2x0,5 používaný v systémech PZTS. Další kabel, který může vést do KTPO je kabel 
vytápění (12V topné těleso). Nad KTPO se většinou instaluje ještě maják (venkovní provedení) a k tomu je veden kabel 
samostatný kabel dle IEC 60 331 „funkční při požáru“, např typ JE H StH 1x2x0,8, PraflaGuard 1x2x0,8 (kroucený, stíněný). 
Elektrický zámek KTPO se spíná pomocí relé (indukční zátěž), zapojení majáku je součástí potenciálových výstupů ostatních 
sirén.   
 
Připojení panelu ABF k ústředně - kabel dle IEC 60 331 „funkční při požáru“, např typ JE H StH 2x2x0,8, PraflaGuard 
2x2x0,8 (kroucený, stíněný). Jeden pár je určen pro komunikační linku RS 485, druhý je pro napájení panelu napětím 24V. 
Je li použit repeter pro linku RS 485 je nutno pro komunikaci vyčlenit 2 páry. 
 

9.16 Nezapomenout na drobnosti  

Při specifikaci položek je dobré nezapomenout na  

Položka  popis Kód výrobku  Pozn. 

Kniha EPS  Provozní kniha EPS 0908-658 Vedení dokumentace dle Vyhl 246/2001 

HFM SCH M Kovový klíček k tlačítku 0908-430 Pro montáž i obsluhu 

HFM SCH P Plastový klíček k tlačítku 1008-015 Pro montáž i obsluhu 
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10. Instalace ústředen EPS 
Tato kapitola řeší pouze hardwarové zapojení ústředny a jejich V/V. Otázce programování je věnována samostatná příručka 
Programování. 

10.1 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.  

10.1.1 Napájení 230V 

Napájení ústředny EPJ má být dle požadavků EN 54-7 provedeno samostatně jištěným pevným přívodem nejlépe z prvního 
rozvaděče nejblíže přívodu energie do budovy. Vývod osadit přepěťovou ochranou 3 stupně. 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. Součástí instalace musí být i revizní zpráva.  
Doporučuje se ústřednu samostatně uzemnit zemním lankem o průřezu min. 4 mm2 na nejbližší ekvipotenciální zem.  

10.2 Základní výstavba ústředny detect 3004 plus 

Ústředna detect 3004 plus je umístěna v plechovém rozvaděči s ovládacím panelem instalovaným na čelní straně. Ve 
standardní dodávce obsažen je CPU modul, přední ovládací panel, napájecí zdroj a kartou CP-MC pro kontrolu aku a zemního 
spojení.  Tato konfigurace není samostatně schopná provozu. 
Na 2 volné pozice Y9 a Y10 lze osadit smyčkové karty typu DLI 3240P ve verzi X1-1L (1 smyčka),  X1 (2 smyčky), X1-R (2 
redundantní smyčky). Lze se osadit i kartu kolektivních čidel CP CLI X1 s 8 linkovými vstupy nebo kartu hašení CP SIE nebo 
výstupy CP AM 32.  
POZOR – do ústředny se vejdou jen 2 karty, některé kombinace jsou nesmyslné (2x CP SIE, 2x CP AM 32). Vždy je nutná 
alespoň 1 karta DLI 3240P, nebo CP CLI X1 jako vstupy čidel. 
Další pomocné a síťové karty budou popsány ve společné části. 
 
Následující obr. ukazuje uspořádání svorkovnic na desce CPU. 
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Konektory 30088 DBM035 (LED1-8) (LED 9-16) jsou určeny pro připojení indikátorů skupin. 

 

10.2.1 Svorkovnice Y9 a Y10 

Z instalované karty jsou veškerá potřebná rozhraní převedena pomocí plochého kabelu s konektory na svorkovnice pod nimi. 
Tato svorkovnice slouží jako propojovací místo mezi externí kabeláží a kartou instalovanou v ústředně. V případě instalace 
jiné karty se liší podle toho jaká je použita karta. Obr. zapojení svorek všech typů karet DLI 3240P.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
V případě použití jednosmyčkové karty nejsou svorky ML3- ML4 druhé smyčky aktivní. V případě kolektivní karty jsou aktivní 
všechny svorky  ML1 až ML8. 
Pozn. Smyčky nemusí být nutně kruhové, v tomto případě lze zřídit 4 přímé (neuzavřené) linky s adresovatelnými hlásiči. 
Dle platné EN 54-2 se na tuto linku nesmí připojit více než 32 hlásičů. 
Výstupy AL1 až AL 8 (v konfiguračním programu jsou značeny jako OC1 až OC8) jsou typu otevřený kolektor na zatížení 
24V/90mA a jsou defaultně naprogramovány dle následující tabulky.  
Tato tabulka je platná pouze není li nahrán žádný program, výstupy lze SW přiřazovat libovolně.   
 

smyčka čidlo od Čidlo do Výstup  GRUPA 

1 1 31 AL1 1 
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1 32 63 AL2 2 

1 64 95 AL3 3 

1 96 126 AL4 4 

2 1 31 AL5 5 

2 32 63 AL6 6 

2 64 95 AL7 7 

2 96 126 AL8 8 

V konfiguračním programu je dále omezení těchto výstupů – lze je použít pouze pro výstup Poplachu ze skupiny.  
Pokud jsou osazeny 2 karty DLI lze využít (naprogramovat) výstupy i na sousední svorkovnice ( Y9, Y10). 
U výstupů je nutno doplnit ochranné prvky pro případné spínání induktivní zátěže ! 
 

10.2.2 Svorkovnice X7, X8 

Tyto svorkovnice slouží pro napájení a záložní napájení ústředny. Na svorky X7 je přivedeno napájecí napětí 32V jištěno 
pojistkou 31V/3,15A T ze zdroje a na svorky X8 je připojen náhradní zdroj 2 ks aku 12V/12-26 Ah (podle provedení skříně). 
Konektory a spojovací kabely jsou součástí příbalu dodávky ústředny. Jištění aku je pomocí pojistky F3/4A F a síťové napětí 
230V pojistkou L1/1,0 A T. 
 

10.2.3 Svorkovnice X6    

Tyto výstupy relé jsou standardně použity dle EN54-2 jako sumární výstupy Poplachu a 
Poruchy.  Stav kontaktů je znázorněn v klidovém stavu, Poruchové relé je v klidovém 
(ústředna nehlásí žádnou poruchu) stavu sepnuto.  
Tato relé lze zatížit 30V/1A.   
 
Tato relé nelze SW přeprogramovat.  
 
 
 
 
 
 

10.2.4 Svorkovnice X9 

Slouží pro připojení tiskárny, modemu nebo PC. Svorkovnice a konektor Canon 9 pin Male jsou propojeny a lze je použít jen 
pro jeden účel. Výstupy se mění podle nastavení hodnot parametrů  

10.2.5 Svorkovnice X10 

Slouží pro připojení dveřního kontaktu signalizující otevření dveří skříně. Dále jsou zde – potenciálové svorky pro obecné 
použití.  

10.2.6 Svorkovnice X11 

 
 

Svorka Popis 

1 Výstupní svorky 24 V. Z jednotlivých svorek lze odebírat max. 800 
mA trvale. Sumární krátkodobý odběr ze všech svorek nesmí být 
vyšší než 2A (pojistka F4 2AT)   

2 

3 

4 

5 

6 Hlídaný výstup pro externí signalizaci (sirény 24V/400mA max.). 
Zakončovací odpor 1k/1W.  7 

8 Vypne výstup Ext. Signál (svorky 6,7) 

9 Vypne akustickou signalizaci ústředny 

10 Vypne přenos na HZS (v ČR není tato funkce využita) 

11 Outp. 1  Externí signalizace vypnuta 

12 Outp. 2  Při resetu ústředny na 1-2s sepne 

13 Outp. 3  Sumární hlášení VYPNUTO 

14 Outp. 4  Sumární hlášení PORUCHA 

15 Outp. 5  Předpoplach  

16 Outp. 6  POPLACH 

17 Outp. 7  Externí signalizace (výstup bzučáku sirény) 

18 Outp. 8  Porucha napájení, zemní zkrat 

 
Vstupy - svorky  8-10 se aktivují přivedením záporného (nulového) potenciálu  

 Výstupy – svorky 11-18 otevřený kolektor max. hodnoty 24V/90mA 
  
 Pozn. Tyto vstupy a výstupy NELZE programově měnit. 
 U výstupu je nutno doplnit ochranné prvky pro spínání induktivní zátěže ! 
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U SW verze  6E_05_CZ a vyšší  se v případě připojení ABF panelu mění význam svorek takto  
 

10 Input 3 Porucha ústředny (způsobená výpadkem sitě) 

18 Outp. 1  Porucha sítě BITBUS 

 
 

10.2.7 Smyčková karta DLI 3240P 

Karta je montovaná na distanční sloupky desky CPU a k ní je 
připojeny plochým kabelem. Na desce jsou instalovány 1 nebo 
2 procesory (redundantní karta) které řídí komunikaci na 
smyčce. Protože v ústředně mohou být instalovány 2 
smyčkové karty je jim nutno nastavit adresu. Je možná pouze 
adresa 1 nebo 2.  V případě 2 karet musí být adresy odlišné. 
Pak budou v ústředně rozlišeny 2 smyčky (na 1 a 2 kartě) 
Nastavení adres se provádí pomocí DIP přepínače na dolní 
straně desky. 
Konektor CANON 9 PIN F je určen pro připojení 
programovacího kabelu (křížený sériový LAPLINK) pro 
komunikaci se SW I-Check.  
Karta s DIP nastaveným na 1  se hlásí jako 1 a 2 smyčka 
Karta s DIP nastaveným na 2 se hlásí jako 3 a 4 smyčka. 
Výstupy AL1 až AL 8 jsou v konfiguračním programu značeny 
jako OC1 až OC8 pro kartu 1 a jako OC9 až OC17 pro kartu 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2.8 Karta MC 

Tato karta je součástí dodávka ústředny detect 3004 plus.  
 
 
 
 

Karta je u detect 3004 použita pro kontrolu připojení 
a stavu akumulátoru.  
 
Pozor.   
Svorkovnice J4, J5, J6 jsou v současné době 
nevyužité (není vyjasněn způsob jejich využití),  
svorky J5 a J6 musí být zakončeny odporem 3k3 –
hlášení poruchy OC  nebo zkrat.   
Poloha přepínačů S1 odpovídá továrnímu nastavení 
Při provozu bliká LED 29 (S1 nastaven ON)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3 Připojení OPPO a KTPO 

Pro připojení OPPO a KTPO je nutno do ústředny doplnit kartu CP TI která realizuje potřebné vstupy a výstupy. Karta CP TI 
se instaluje na výložník nad baterie a připojuje se pomocí plochého kabelu do svorkovnice 31242 DBM 032 (jinam ani 
připojit nelze). 
V programových parametrech je nutno nastavit parametr 5 na hodnotu 01 (ručně nebo pomocí DPT SW). 
V případě sítě BITBUS více ústředen se nastavuje na ústřednách, kde není připojeno OPPO parametr 5 na 02. 
 
OPPO je připojeno k desce pomocí minimálně 6-ti žilového kabelu (3x2x0,8). Toto řešení zahrnuje pouze požadované funkce 
pro spojení systému EPS s OPPO, nikoliv pro požadavky testů a zkoušek systému ZDP nebo SHZ. 
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Pozn. Většina nevyužitých svorek na kartě CP TI je určena pro připojení přenosu standardizovaného v Německu nebo 
Švýcarsku a v ČR nemá adekvátní použití. 
Koncový odpor 1k/1W slouží pro připojení ZDP německého typu – v ČR musí být odpor osazen (Porucha přenosu – zkrat 
nebo přerušení). Přesné vyvážení této linky viz bod Možné poruchy.  
KTPO se připojuje pomocí relé Poplach svorkovnice X6 a napětí 24 V odebíráme ze svorek  X10.11. Pokud použijeme i 
sledování otevření trezoru nebo jeho sabotáž – zavedeme tyto signály do systému EZS.  
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10.4 Posílení výstupů typu otevřený kolektor RB 8 

Výstupy typu otevřený kolektor jsou galvanicky propojeny s ústřednou a lze je zatížit maximálním proudem 90 mA. Pokud je 
potřeba realizovat výstup galvanicky oddělený a s max. napětím 250V/5A je nutno použít oddělovací relé. Na desce RB 8 je 
těchto relé 8. Připojují se jedním vodičem přímo na výstupy „otevřený kolektor“ bez nutnosti přivedení řídícího napětí 24V. 
Pokud požadujeme blokaci výstupů v servisním modu (otevřená dvířka ústředny) je nutno propojit paralelně svorky dveřního 
kontaktu s ústřednou (stačí propojit jedním vodičem svorku X29,DS se svorkou X10,6 Inp.TK ústředny) a nastavit jumper. 
Karta je doplněna držákem pro instalaci na DIN lištu a lze ji instalovat do ústředny nebo do externího boxu. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odběr jednoho vstupu desky je 3 mA. K jednomu výstupu typu OC je možno zapojit až 20 vstupů RB 8. 

10.5 Posílení výstupů typu otevřený kolektor výstupním relé 24V 

Pokud je potřeba realizovat galvanicky oddělený výstup pro  max. napětím 30V/2A je nutno použít oddělovací relé 24V. Na 
desce oddělovacího relé jsou k dispozici 2 přepínací kontakty 30V/1A.  
 

Deska vyžaduje externí napájení 24V (z ústředny nebo externího zdroje), propojka volby 
napětí je odpojena.    
Při použití externího napájení 24V je nutno zajistit propojení  - pólů  
 
Celkový odběr je v klidovém stavu 0mA/ při aktivaci 10 mA. 
Odběr ovládacího vstupu je 1 mA. 
  
Výstupy typu OC lze spojovat paralelně. K jednomu výstupu typu OC je možno zapojit až 
20 těchto modulů 
 

 
 
 

10.6 Připojení více linek sirén SC 4, SC 8 

Pokud je potřeba instalovat v objektu více linek sirén lze použít kartu SC 4 nebo SC 8 se 4 nebo 8 dalšími hlídanými 
sirénovými linkami. Parametry linek sirén jsou stejné jako u ústředny tj. 24V/400 mA každá. Linky jsou hlídané 
zakončovacím odporem 1k/1W. Tyto linky se spouští každá samostatně přivedením 0 potenciálu na vstup. Napájení karty lze 
realizovat buď přímo z ústředny svorkovnice X10,X11 (max. odběr 800 mA odpovídá 2-3 zapojeným linkám) nebo pomocí 
externího zdroje 24V. V případě použití externího zdroje je nutno samostatně propojit – póly zdroje a ústředny.  
S ústřednou EPS je karta propojena třemi cestami 

1. Spouštění linek sirén – pomocí výstupů z ústředny typu „otevřený kolektor“. Zde je nejlépe využít a SW definovat 
stávající výstupy AL1 - AL8 z smyčkových karet DLI 3240P na svorkovnicích Y9/10. 

2. Reset karty – stažením potenciálu svorky Reset na 0V. Je možno využít výstup Reset ústředny nebo výstup LED 
vypnuta akustika karta CP TI svorka X12,8. 

3. Kontrola stavu linek – signál o sumární poruše linky sirén se přenáší na externí výstup sirén ústředny (nelze jej pak 
použít pro další sirény). LED na desce pak indikuje přesnou adresu poruchy.   

Karta je doplněna držákem pro instalaci na DIN lištu a lze ji instalovat do ústředny nebo do externího boxu. Součástí příbalu 
jsou i zakončovací odpory 1k/1W. 
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Odběr jednoho vstupu desky je 10 mA. 
 

10.7 Zatížení výstupů typu otevřený kolektor 

Výstup typu otevřený kolektor lze zatížit max. 90 mA. Je možné zde paralelně připojit několik vstupů např. karet (RB8, SC4, 
SC8, pomocných relé). Součet odběru všech připojených vstupů ale nesmí překročit 90 mA.  
Následující tabulka ukazuje, kdy budou jednotlivé výstupy ústředny a desek aktivovány. 
 
 
 
 

X11-11

X11-11
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    ústředna  3004+                              

X6  D57
  

Relé Předpoplach 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  

X6  D56 Relé Poplach 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0  

X6 D65 Relé Porucha 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0  

X11 6,7 Ext. Signalizace (Pin 6) 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  

X11 11 Ext. Sig vypnuta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  

X11 12 Reset  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1* *  2 - 3  S e k u n d y 

X11 13 Společná vypnuto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  

X11 14 Společná Porucha 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0  

X11 15 Předpoplach 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0  

X11 16 Poplach 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  

X11 17 Ext. sig. (bzučák úst.) 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 
impul

s 

1* 
impul

s 

1* 
impul

s 

1* 
impul

s 

0 0 * jsou li zavřená dvířka 

X11 18 Porucha napájení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

    panel  ABF                              

X6   Relé Předpoplach 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  

X6   Relé Poplach 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0  

X6   Relé Porucha 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0  

X11 6,7 Ext. Signalizace (Pin 6) 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  

X11 11 Ext. Sig vypnuta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  

X11 12 Reset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

X11 13 Společná vypnuto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  

X11 14 Společná Porucha 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0  

X11 15 Předpoplach 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0  

X11 16 Poplach 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  

X11 17 Ext. sirény   1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 
1* 

puls 
1* 

puls 
1* 

puls  
1* 

puls 0 0 

* jsou li zavřená dvířka 

X11 18 Porucha napájení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

    Karta CP TI (nastavení 
standardní české viz 
parametr 1 ústředny ) 

                        

X12I  17 17 LED KTPO-Alarm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

X12I  18 18 LED KTPO uvolněn 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  

X12I  10 10 KTPO otevřen 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  

X12I  5 ZDP (smyčka -) 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  

X12I  6 ZDP (smyčka +) 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  

X12I  4 zpětné hlášení 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  

X12r 11 LED řízení odstaveno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

X12r 10 LED ZDP mimo provoz 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  

X12r 8 LED akustika vypnuta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  

X12r 2 LED Porucha ZDP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

X12r 1 LED Poplach 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  

    DLI 3240 Karte                              

    OC výstupy AL1-AL8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0  

    OC výstup  IA x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0  

    OC výstup SST x 0 0 0 0 0 0 0 0 1* 1* 0 0 0 0 *krátký signál (ca. 0,5 sek.)  

                 

 

  
Prvky na smyčce  0 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 0 0 0 0 0 *pouze aktivovaný hlásič 

  
IOM 3311 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  

  
OMS 3301 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  

  
AMD 3311 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

 

  
OMS 3301 mini 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

 

  
AOM 3301 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

 

  
Siréna, maják 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

 Svorkovnice/ popis dle jednotlivých karet 
   0  - Výstup neaktivní  
   1  - Výstup aktivní (relé sepnuto) 
   *  - extra dle popisu 
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10.8 Hasební úseky  

Do ústředen lze instalovat samostatné karty pro realizaci hasebních úseků. Karty se instalují do pozic pro smyčkové karty a 
ubírají tak možnost max. osazení čidel. Do ústředny 3004 lze osadit pouze 1 hasicí kartu CP SIE. Vstupy do karty jsou 
řešeny jako binární vstupy z výstupu naprogramované skupiny čidel. Dalšími vstupy jsou přímé spuštění tlačítkem, blokace 
tlačítkem, blokace při revizi, ztráta chladiva, výstupy – výstraha, hašení, přerušení, ztráta chladiva, signální panel, 
magnetický ventil – výstraha, hašení, ztráta chladiva. Veškeré potenciálové výstupy jsou hlídané na zkrat a přerušení.  
Programově lze nastavit čas výstrahy 0-60 s a dobu vypuštění hasiva na 0-1270 s.   

10.9 Řešení přenosu na HZS  

Pro potřeby přenosu informace o stavu ústředny dle požadavků ČSN 342710 čl. F (210-214) a ČSN 730875 čl. 54. 
Možnosti 
Zařízení  NAM  - přenos 2 bin (Požár. Porucha) signály + komunikace (číslo čidla) 
Zařízení RADOM  - dtto 
Zařízení M-Connections – přenos pouze bin (Požár. Porucha) + skupiny nebo budovy 
Zařízení SVK 300-EPS -  přenos pouze binární (napěťový 24V) max 16 signálů 
Pro připojení zařízení NAM a RADOM je k dispozici interface přenosu  IP-EPS (s odpovídajícím SW pro jednotlivé přenosové 
systémy) viz typové zapojení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svorky komunikace propojit Tx na Tx, Rx na Rx (křížení je provedeno v převodníku). 
Odběr karty (z ústředny ) 24V/ cca 20 mA a (z přenosu) 12-24V/ cca 20 mA. 
Nastavení parametru č.16 na hodnotu 02  (pro ústředny dc 3004+ SW nižší než 6E_06_CZ  standardní - stačí zkontrolovat) 
Pro přenosové zařízení M-Connection je nutno doplnit ústřednu kartou RB 8 s výstupy definovanými dle potřeby. 

1. Poplach 
2. Porucha  
3. Další výstupy definované jako požár skupiny dle požadavků přenosu.  

Pro SVK 300-EPS je možno s výhodou použít výstupy typu OK na X11 ústředny (nutno doplnit odpor 1K v sérii)  
Bližší informace viz samostatný dokument  „Instalace přenosu“  
 

10.10 BITBUS – propojení ústředen v síti 

Ústředny lze propojovat do společné sítě BITBUS pomocí adresovacích modulů CP BBI. Do této sítě lze dále připojovat další 
síťové komponenty jako obslužné panely ABF, patrové panely LCD-tablo, a procesorovou jednotku BITBUS CPU která 
zprostředkovává spojení na další V/V jednotky. Podmínky pro propojení sítě BITBUS  jsou dané: 

1. V síti musí být jeden obslužný panel ABF osazený MASTER programem pro řízení komunikace a adresou 1.  
2. Komunikační rychlost je 375 kBd nebo 62,5 kBd 
3. Může být připojeno maximálně 20 dalších ústředen 3004 nebo obslužných panelů ABF. 
4. Může být připojeno dalších 31 procesorových jednotek BITBUS CPU (podrobnosti níže) nebo patrových panelů LCD-

tablo. 
5. Délka metalického vedení mezi jednotkami je max. 1,2 km (4 drátové komunikační vedení) při rychlosti 62,5 kBd. 
6. Prodloužení segmentu vedení pomocí repeteru BBR o další úsek 1,2 km. Počet repeterů v  celé síti je omezen na 9 

ks a segmenty jeho vedení jsou přímé (ne zokruhované). 
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7. Převodník  LCON 1,2 pro převod na optický kabel 
8. 3 typy rozhraní pro připojení do nadstavbového systému nebo PC sítě 

a. Karta rozhraní do PC-PCI typ IPC BIT900-PCI (není nabízená) 
b. Rozhraní USB typ USB BIT – převod na USB port 
c. Rozhraní Ethernet typ ETH BIT/R   - převod do standardních PC sítě Ethernet. 

10.10.1 Zapojení panelu ABF 

Základní provedení panelu ABF je v plechové skříni rozměrů 262x420x83mm (šířkaxvýškaxhloubka).  Panel je možno 
objednat i v provedení do 19“ racku. Panel lze napájet buď z externího zdroje, nebo přímo z ústředny EPS.  Klidový odběr je  
cca 80 mA, při poplachu 150 mA. V případě napájení z ústředny je nutno tyto hodnoty zahrnout do bilance odběru z baterií 
pro zálohování 24hod. 
 

 
 
Zapojení svorek je shodné se svorkami ústředny, je možno využít tiskárnu i obecné výstupy.  
SW nastavení panelu se provádí ručním nastavením parametrů (panel lze programovat i přes PC pomocí SW DPT_9 a vyšší). 

10.10.2 Napájení 24 V z ústředny 3004+ 

Napájení panelu ABF je možné dle požadavků EN 54-7 přímo z ústředny EPS (na svorky X7/1 a X7/2). Při tomto způsobu je 
nutno počítat se zvýšeným odběrem a tudíž i zvýšenou kapacitou baterií instalovaných v ústředně. Dimenzování napájecích 
vodičů (zvláště u dlouhých vedení) musí být takové, aby případný úbytek napětí byl vždy menší než povolený. Napájení 
panelu z ústředny je prakticky možné do délky kabelu Cu 2x0,8 do 350-400m. 

10.10.3 Napájení 230V 

Napájení panelu ABF je možné i samostatným přívodem 230V. V tomto případě je ale nutno doplnit MC kartu a instalovat 
vstupní transformátor a baterie ve skříni rozměrů š 490 x v 420 x h 150 mm.  Přívod 230V má být dle požadavků EN 54-7 
provedeno samostatně jištěným pevným přívodem nejlépe z prvního rozvaděče nejblíže přívodu energie do budovy. Jistič 
v rozvaděči je nutno označit nápisem „EPS- Nevypínat“. Dimenzování vodičů je standardní dle platných ČSN obvykle stačí 
jistič 6A. Součástí instalace musí být i revizní zpráva. Na panelu nastavit systémový přepínač „3“ na 1. 
Doporučuje se ústřednu samostatně uzemnit zemním lankem o průřezu min. 4 mm2 na nejbližší ekvipotenciální zem.  

10.10.4 Napájení 24 V (samostatný zdroj) 

Pokud je panel napájen ze samostatného zdroje je napětí přivedeno na panel svorky X7/1 a X7/2. Tento zdroj napájení dle 
požadavků EN 54-4 musí být zálohován (na 24 hod) a monitorován  pomocí IOM 3311nebo AMD 3311. 
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10.10.5 Kabeláž pro propojení BITBUS   

Kabeláž propojuje ústřednu EPS s panelem ABF a případně dalšími jednotkami CP BBI. Z hlediska norem a Vyhl je tako 
kabeláž požadována jako „plnící výstupní funkci požárně bezpečnostního systému“ a je nutno ji provést kabelem s klasifikací 
„funkční při požáru“ dle IEC 60 331 a případně ZP 27/2008 a klasifikace dle reakce na oheň CPD 2006/751/EC  - označení 
pro kabel B2ca. 
Obvykle je panel napájen z ústředny, takže je požadován kabel ve skladbě  2x2x0,8. Po jednom páru je vedena komunikace 
BITBUS a po druhém napětí 24V.  Z dovolených úbytků napětí a spotřeby panelu lze stanovit  maximální možnou délku 
tohoto kabelu  na 350-400 m. 
Doporučený typ kabelu  PraflaGuard 2x2x0,8 nebo JE-H(St)H 2x2x0,8. 
 

10.10.6 Interface BITBUS  

Základní prvek pro síťování ústředen. V panelu ABF je již součástí panelu, k ústředně je jej nutno přikoupit samostatně.  
Modul se připojí k ústředně a je nutno  

1. Nastavit DIP přepínačem požadovanou adresu (v systému se nesmí 2 adresy opakovat)      
2. Nastavit přenosovou rychlost 375,0 nebo 62,2 kBd (u všech prvků sítě musí být stejná) 
3. Terminálové odpory linky RS 485 zapnuty 

Svorky DATA musí být propojeny VŽDY 1:1, svorky RTS pouze s repeterem 

10.10.7 Adresy v sítí BITBUS  

Pro adresaci jednotlivých uzlů (ústředen, panelů nebo výstupních modulů) platí doporučení:  
1. Adresa panelu ABF MASTER MUSÍ být nastavena na „1“. 
2. Adresy ústředen 3004+ doporučujeme nastavit na adresy „2“ až „20“ 
3. Adresy dalších panelů ABF SLAVE doporučujeme nastavit od „20“ do „32“  
4. Adresy výstupních modulů CPU nastavit adresy od „33“ do „64“ (maximální hodnota) 
5. Přenosová rychlost v celé síti MUSÍ být shodná u všech uzlů 375,0 nebo 62,2 kBd  
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10.10.8 Procesorová jednotka BITBUS CPU 

Jedná se o prvek, který vytváří „adresu“ v síti BITBUS a k němu lze připojit tyto výstupní jednotky  
 

Jednotka počet Popis 

BB 32 8 ks Jednotka výstupů typu „otevřený kolektor“ -32 volně programovatelných výstupů 24V/90 mA 

BB 16 8 ks Jednotka výstupů „relé“ – 16 přepínacích relé 30V/ 2A 

BB LED 1 ks Jednotka výstupů LED pro synoptická tabla – 192 LED  

 

10.11  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. 

10.11.1 Napájení ústředny  

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

10.11.2 Náhradní zdroj připojení baterií 

Baterie jsou většinou instalovány přímo ve skříni ústředny a není třeba řešit jejich ochranu. Pokud jsou baterie instalovány 
mimo ústřednu delším kabelem, musí být jištěny pojistkami odpovídající dimenze a doporučujeme osadit přepěťové transily 
na napětí 33 V. 

10.11.3 Smyčková a linková vedení 

S ohledem na požadavky rozmístění hlásičů v různých budovách propojených venkovním kabelovým vedením o max. délce 
smyčky až 3,5 km je nutno věnovat této problematice značnou pozornost.  

10.11.3.1 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 neobsazení 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 POUZE 
JEDEN vývod na zem. Druhý vývod zaizolovat a ponechat nepřipojený. 
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Vysvětlení: Připojením druhého vývodu uzemnění vytvoříme smyčku, ve které se může indukovat rušivé napětí. 
Nejde li dodržet zásadu připojení stínění smyčky v jednom bodě u ústředny (např. u kabelových vedení do různých budov) je 
možno rozdělit stínění na PŘÍMÉ úseky a ty uzemnit zvlášť.  
Př.  Kabel začíná u ústředny a vede do jiné budovy  - uzemněn pouze u ústředny  
 V budově smyčka prochází patry – stínění propojeno a uzemněno v 1 bodě na zemní potenciál budovy. 
 Kabel se vrací do ústředny – uzemněno v jednom bodě např. u ústředny.  
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.   

10.11.3.2 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 se umisťují: 

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

10.11.4 Vedení k sirénám a majákům 

Jedná se o potenciálové výstupy 24 V (většinou hlídané). Pro tyto výstupy platí stejné zásady jako u smyčkových vedení.  

10.11.5 Komunikační vedení 

Ochrana komunikačních linek BITBUS je s ohledem na přenášené nízké úrovně signálů velmi důležitá. Platí v plném rozsahu 
zásady o stínění a přepěťových ochranách jako u smyčkových vedení.  Pokud je prostředí problematické z hlediska přenosu 
doporučujeme použití převodníků na optický kabel. Technologie optických přenosů vyžaduje trochu jiný přístup při jejich 
zřizování (pokládka optické kabeláže, spojování, převodníky) ale zaručuje 100 % bezchybné přenosy.    
 

11. SW kompatibilita 
Ústředna 3004 +  od data výroby 2009 Firmware  6E_05_xx a výše. 
MC karty  MUSÍ být osazena 
Smyčkové karty DLI   firmware  4.xx a vyšší  
Rozhraní pro OPPO   CP TI, IP EPS (P)  
Rozhraní BITBUS panel ABF 4ME_08_xx a vyšší  (4SE_08_xx pro SLAVE) 
Rozhraní RS 232 (programování) 4 mody (tisk/programování/protokol/protokol- nový formát) 
  
 
Omezení událostí v paměti  
Počet poplachů 102 
Počet poruch  153 
Počet vypnutí  254 
Počet čidel v testu  128 
Po naplnění uvedených hodnot je na displeji zobrazen text o přeplnění paměti a starší údaje jsou přepisovány (odmazány).
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12. Uvedení ústředny do provozu 
Poté co máme ústřednu osazenou na pozici, připojeny všechna vedení k smyčkám, výstupním prvkům a komunikaci můžeme 
přistoupit k jejímu oživení.  Tato část popisuje bodově úkony, které je nutno provést, bližší informace k naprogramování je 
předmětem příručky Rychlé programování EPS.  

12.1 HW a SW základní nastavení ústředny po montáži  

1. Připojíme napájecí napětí 230V a baterií 2 x 12V. 
2. Ústředna provede vnitřní testy a zjišťuje, jaké prvky jsou připojeny – to může trvat i několik minut podle rozsahu 

instalovaných hlásičů. Veškeré poruchy v této fázi mají pouze informativní význam. Je nutno vyčkat až ústředna 
sama provede scan (projeví se blikáním LED TEST tento je nutno potvrdit)   

3. V tuto chvíli nejsou v ústředně žádná data (ústředna neví nic o připojených čidlech, svorky smyček jsou bez napětí) 
a je nutno provést základní načtení konfigurace hlásičů. Toto se provede v menu:  

Tlačítko Popis  Činnost 

Program  Programovací modus Zadat heslo pro stupeň 3 

Bod  5 Syst. parametry Zadat heslo  

Bod  3  Inicializace hlásičů Do smyčkové desky budou uložena 
data z hlásičů 

Volba 1 nebo 2 Načtení nebo adresace Mód načtení pouze přečte aktuální stav 
Mód adresace navíc naadresuje čidla  

Zadání čísla smyčkové 
karty 

Dotaz na číslo smyčkové 
karty 

Zadat číslo karty (1 -2 podle DIP 
přepínače na DLI kartě) 

Potvrdit Enter Po ukončení procesu  Načtení čidel trvá několik minut dle 
rozsahu instalace. Bliká LED TEST 

stisknout >  Prostudovat počty na 
segmentu (smyčce) 

Každou smyčku potvrdit Enter 

4. Po načtení dat z hlásičů je nutno prostudovat výpis hlášených poruch (problém s násobnou adresou, nenačtená data 
z čidla, neuzavřená smyčka) a postupně je odstranit. Ostatní poruchy je možno v tuto chvíli ignorovat. Celý proces 
je možno opakovat dokud není adresována celá smyčka. 

5. 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 

 
6. Provést reset ústředny a znovu prostudovat výpis případných poruch. 
7. Je li stav ústředny uspokojivý (tj. jsou hlášeny pouze poruchy o kterých víme že jsou oprávněné a budou v blízké 

době odstraněny), je možno přistoupit k naprogramování ústředny. 
Po ukončení této etapy je ústředna plně funkční, hlásiče a výstupní prvky jsou aktivní, ale jsou nastaveny v defaultním stavu 
tj. hlásiče v základní citlivosti, přiřazení ke skupinám dle defaultní tabulky, bez popisu.    

12.1.1 Adresace čidel 

Dodávaná čidla jsou z výroby nastavena na adresu 1. Přiřazení adres lze udělat buď individuálně (každému čidlu nastavit 
adresy ručním přípravkem Easy Check 3000) a čidla osadit do patic nebo adresovat čidla automaticky pomocí ústředny nebo 
přípravku LT 3000.  
Zásady při použití automatické adresace.  

1. Adresace probíhá od prvního nalezeného čidla (adresa 1) do max. nalezených čidel (nelze vynechat adresu) 
2. Při nalezení odbočky budou adresována nejdříve čidla na odbočce poté bude adresace pokračovat ve směru smyčky 
3. V případě přímých linek začíná adresace na 1 čidle první linky po poslední čidlo (adresa X), po ukončení adresace 

pokračuje prvním čidlem na druhé lince (adresa X+1).   
 
 
 
 
 

Příklad automatické adresace.  
 
 
 
 
 
 
 
 

12.1.2 Scan čidel 

Rozdíl mezi adresací a scanem je v tom, že při scanu  nejsou čidla adresována ale pouze jsou přečtena jejich data. Scan je 
nutno provádět v případě že:  

1. Doplňujeme do systému čidla s ručně nastavenou adresou 
2. Měníme čidla při údržbě (již naadresovaná výměna 1 za 1) 
3. Měníme smyčkovou kartu DLI (nová karta „neví“ jako má připojenou konfiguraci)   

 Pozn. Scan je automaticky prováděn při zapnutí ústředny (napájení + baterie) 
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12.2 SW nastavení ústředny    

V této části nahrajeme do ústředny odpovídající SW. K dispozici jsou 2 SW. 

12.2.1 I-Check 

Tento SW slouží k nastavení parametrů čidel, jejich citlivosti a režimu. Konektor pro připojení SW je přímo na smyčkové 
kartě DLI CANON 9 Pin Male. Kabel je označen jako „přímý“. SW je přehledný a graficky zobrazuje FYZICKOU strukturu 
smyčky. Jsou zde vidět celá smyčka (otevřená i uzavřená), odbočky ze smyčky, lze přečíst aktuální stav jednotlivých čidel, 
napětí na smyčce. U V/V členů lze nastavit parametry spínání délky pulzů apod. Čidla lze tímto způsobem orientačně 
odzkoušet (rozblikat), smyčkové sirény rozhoukat.  

12.2.2 DPT SW 

Tento SW slouží k přiřazení čidel do skupin, definici vlastností skupin a popisu jednotlivých prvků smyčky. Dále se zde 
nastavují společné vlastnosti ústředny její výstupy a režim. Konektor pro připojení SW je přímo na desce CPU CANON 9 Pin 
Female. Kabel je označen jako „modemový“. 
 
Po kontrole a nahrání odpovídajícího kódu je ústředna připravena k testování a předání dle Vyhl. 246/2001.  

12.2.3 Ruční nastavení parametrů 

Základní popis všech parametrů přístupných v servisní úrovni je v dokumentaci Servisní obsluha. Je nutno je zkontrolovat 
v případě použití OPPO, karet hašení nebo instalované tiskárny.   
Tyto změny je nejlépe provádět pomocí SW.  
 

Potřebujeme funkci Parametr Hodnota 

Stisknutí odstavení houkačky spustí časování  7 02 

Je připojeno OPPO pomocí karty CP TI  5 01 

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

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

 
Parametr 20.3, 20.3 – tyto parametry souvisí s německými předpisy. Obojí hodnoty 0 nebo 1 jsou možné, doporučujeme 
nastavit na 1. 

12.2.4 Zprovoznění sitě BITBUS 

Síť se při jakékoliv konfigurace zprovozňuje z panelu ABF MASTER.  Předem je nutno zkontrolovat nastavení adres na 
kartách ústředen, modulů CP BBI, a panelů ABF,  panel MASTER musí mít adresu 1 je doporučeno adresovat ústředny od 2 
až do 20. Při zapojení panel MASTER přečte připojené uzly a zobrazí je na displeji. Přečtení uzlů je možno udělat kdykoliv  
tímto postupem: 

1. Tlačítko PROGRAM (požaduje heslo 9999) 
2. Tlačítko 4 SYSTÉMOVÉ PARAMETRY (vyžaduje heslo 55555) 
3. Tlačítko 6 CTI UZLY – prohledá celou sít a zobrazí počty připojených uzlů a jednotlivé připojené typy (ústředny, 

panely nebo výstupní prvky) 
Pozn. pohyb v menu je možný jednak přímými tlačítky 1,2,3,.. a dále pomocí kurzorů >, <. Je nutno provést při každé 
změně konfigurace sítě při připojení nebo odpojení uzlu.  
Pozn. u nové verze SW je menu trochu jiné.  
 

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

13.1  Nelze utáhnout (povolit) šroubek svorkovnice 

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

13.2  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   (Enter).  

13.3  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. 

13.4 Porucha vnější signalizace 

Rozvážení externího výstupu pro sirény. Výstup musí být zakončen odporem 1K . 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.  
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13.5 Nenačtou se všechna čidla (po autoadresaci nebo scanu) 

Při uvádění do provozu je nutno zkontrolovat zda jsou načtena všechna čidla. Průběh autoadresace je možno sledovat na 
čidlech (krátce blikne žlutá a červená LED). Po ukončení scanu (nebo autoadresace) se na displeji zobrazí kolik bylo přečteno 
adres na jednotlivých linkách. Pokud tento počet nesouhlasí s projektem lze pomocí programu I-Check zjistit která čidla 
nebyla načtena. V případě, že je na ústředně hlášení „Zkrat zem“ může dojít k poruchám na přenosu mezi čidlem a 
ústřednou – před zahájením autoadresace je doporučeno odpojit napájení PC! A na ústředně nesmí být indikována porucha 
Zkrat zem.  Další příčinou chybné adresace může být silné rušení na lince (zkontrolovat stínění kabelu). Stínění kabelů je 
nutno zapojit jen na jednom konci – nesmí tvořit smyčku. Kontrolu stínění lze provést při zapnuté ústředně měřením pomocí 
voltmetru. Při odpojení země je napětí mezi + nebo – ústředny a volným koncem stínění  měřeno V metrem  s velkým 
vnitřním odporem  až 20V ale postupně klesá na  2-5 V. Čím nižší tím menší rušivé vlivy. Pokud je na stínění plné napětí 
>27 V a neklesá, jde o zkrat linky na stínění.   
 
U nových instalací je nutno si uvědomit, že autoadresace probíhá jenom u správně zapojených čidel. V případě zkratu nebo 
přerušení smyčky dojde k zastavení adresace (nebo scanu) a zobrazí se porucha karty DLI. Pokud víme, že na smyčce je 
více čidel je doporučen tento postup. 

1. Zjistit poslední naadresované čidlo (z projektu, rozsvítit jeho LED pomocí I-Checku) 
2. Podívat se na následující čidlo a zkontrolovat zapojení jeho patice. Příčinou může být banální chyba, čidlo není 

zaklapnuté ve svorkovnici nebo zapojené na nesprávné svorky. Na přívodu do tohoto čidla musíme změřit linkové 
napětí (cca 30V). Pokud jsem zde našli chybu – odstranit. 

3. Spustit znovu autoadresaci.  
Je možno také zkusit odpojit zpětné vedení od ústředny (zrušit zokruhování smyčky) a zkusit proces zopakovat. Poté co 
ústředna indikuje na přímých větvích smyčky všechna instalovaná čidla, smyčku propojit a znovu adresovat. 
Dále je možno rozpojit smyčku (někde uprostřed a je nutno rozpojit oba dráty L+ i L-) a smyčku adresovat jako přímé 
z jedné i druhé strany. Výsledek na displeji ukáže kolik bylo nalezeno čidel na jednotlivých přímých linkách (zepředu i 
zezadu).  
Je doporučeno oživovat pouze jednu smyčku (poté co je kompletní ji odpojit a oživovat druhou) 
Na závěr kdy víme, že u všech smyčkách máme plný počet hlásičů dle projektu, doporučujeme zkontrolovat připojení všech 
smyček (začátky a konce) a provést jednak inicializaci ústředny (Factory Setting – Menu Program- Systémové parametry-
inicializace - Default nastavení) a posléze finální adresaci čidel.   

13.6 Porucha DLI 3240, ne det mode (linková karta)  

Tyto poruchy jsou hlášeny 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 možné nejprve odstranit příčinu poruchy (nemusí být na první 
pohled jasná) a zkusit provést nové načtení (bez rušivých vlivů viz. výše) scan nebo novou adresaci linkové karty. Lze také 
ústřednu vypnout, cca 2-3 minuty počkat a znovu zapnout. Je nutno vyčkat až ústředna sama provede scan (projeví se 
blikáním LED TEST tento je nutno potvrdit) a potom provést požadovanou akci.  Pro ověření zda je linková karta DLI 3240 
v pořádku lze provést scan se všemi odpojenými smyčkami (načtení prázdné konfigurace).   
 

13.7 Zkrat zem  

V klidovém stavu je mezi napětím + 24V a zemí asi 12 V (napětí mezi zemí a proti – a + se dělí přibližně na polovinu 24/2).  
Tolerance je poměrně velká, ale při zkratu na zem se rozsvítí 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 dole) 
 Měřit napětí mezi zemí a svorkami +, – akumulátoru (musí být větší než 5 V) 

Postupným odpojování všech kabelů vedoucích do ústředny je nutno vyhledat, která žíla zkrat způsobuje a ten odstranit.  

13.8 Nelze zadat heslo  

Pokud zjistíme, že ústředna nereaguje po zadání správného hesla „2222“ 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 „2222“ 
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   . 
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13.9  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 ale pouze nastavení chybných parametrů). V tomto případě lze 
veškerý program z ústředny vymazat, nastavit tovární parametry a začít znova. 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. 
 

13.10 Časování  

Po zapnutí ústředny je časování defaultně vypnuto. Pokud má být použito je nutno v programu DPT 
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 některý den v týdnu interval 
zapnutí časování tak, aby časování bylo vypnuto po dobu 1 minuty (minimální hodnota).  
 

13.11 Chyba RAM (checksum)  

V případě hlášení porucha Checksum RAM došlo k chybnému načtení programu. 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   

   02 0000 000 000.    
Pokud je obsazení paměti jiné doporučujeme kompletní vymazání (předchozí tabulka - Init complete) a nové nahrání 
programu.  
Je-li tato porucha na ústředně v případě sítě BITBUS je nutné zkontrolovat i připojené panely viz bod „Připojení ABF panelu 
k ústředně“. 
 

13.12 Porucha baterie Ri  

V případě instalace nové baterie (nenacyklované) může přijít po několika dnech po instalaci tyto porucha. Hodnota Ri nové 
baterie (12Ah) je 0,2-0,37 Ω. 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. Ústředna 
kontroluje (3-4x denně) i kapacitu baterií a pokud je nižší než  cca 9 Ah vyhlásí poruchu. 

13.13 Porucha přenosu  

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:   
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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. Otočit o 1/3 otáčky 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.  

13.14 Nastavení času na ústředně  

Je li ústředna zapojena v systému s ABF panelem je nutno nastavit čas na tomto panelu. Nastavení se automaticky přepíše 
na ústředny.  

13.15 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) je nutno na ústředně propojit vstup INPUT 3 (svorka X11/10) na 0V.   
Pozn. V případě sítě BITBUS (více ústředen) je nutno propojku udělat u všech.   

13.16  Připojení ABF panelu k ústředně 

Připojení panelů bývá bez problémů, stačí provést „Čti uzly“ v nabídce menu MASTER panelu. Pokud se toto nepodaří, je 
nutno zajistit, aby v pamětech ústředny a panelu nebyla žádná data. Toto provedeme takto:  

1. Odpojit panel od napájení i komunikace BITBUS 
2. Ústřednu vymazat  

Tlačítko Popis  Činnost 

Program  Programovací modus Zadat heslo pro stupeň 3 

Bod  5 Syst. parametry Zadat heslo  

Bod  5 Inicializace Nabídka menu 

Volba 5 Init complete  Vymaže vše dle předchozích bodů 

 Pozn . budou smazána všechna data z ústředny  
3. Vypnout ústřednu (napájení i baterie) na cca 20-30s. 
4. Zapnout ústřednu a počkat až přečte konfiguraci čidel  (toto potvrdit) 
5. Zapnout napájení ABF panelu (komunikaci nezapojovat) a panel kompletně vymazat 

Program  Programovací modus Zadat heslo pro stupeň 3 

Bod  5 Syst. parametry Zadat heslo  

Bod  5 Inicializace Nabídka menu 

Volba 5 Init complete  Vymaže vše dle předchozích bodů 

6. Vypnout panel (napájení i baterie) na cca 20-30s 
7. Zapnout panel a připojit komunikaci BITBUS 
8. Naprogramovat ústřednu  
9. Na MASTER  panelu provést načtení uzlů  

Program  Programovací modus Zadat heslo pro stupeň 3 

Bod  5 Syst. parametry Zadat heslo  

Bod  2 Čti uzly Nabídka menu 

Volba 5 Init complete  Vymaže vše dle předchozích bodů 

 
Pozn. je li v systému více panelů a ústředen je nutno postupovat takto: 

 Nejprve smazat data ze všech ústředen (defaultní nastavení dle bodů 1 až 4) 
 Potom ABF panel MASTER (body 5-7) 
 Žádný z prvků potom nesmí hlásit poruchu RAM (Checksum RAM) 
 Naprogramovat všechny ústředny  
 Úplně nakonec provést přečtení uzlů 

V případě doplnění konfiguračního programu ústředny o několik dalších čidel stačí jejich připojení a naprogramování na 
ústředně.  

13.17   Porucha „linka sirény“ 

Zkrat nebo přerušení linky sirén.  Výstup hlídané linky pro sirény je na svorkovnice X11 /6, /7 a je označen ext. sir. 
V klidovém stavu musí být poslední siréna zakončena odporem 1k/1W a na svorkách je napětí cca 2,5 V (typicky 2,8V).  
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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.  
 
Druhou částí po montáži systému EPS je naprogramování požadovaných vlastností. Programování EPS je předmětem dalšího 
školení a odpovídající příručka je „Programování EPS“.   
 
Zprovoznění ústředny může zajistit i náš technik, prosím prostudujte si podmínky v dokumentu „Text ke zprovoznění_EPS“   
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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 6/2019 
 
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.  
 




