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2. Základní informace o systému EPS Detectomat 
Systém EPS Detectomat německého výrobce 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 dle tabulky. 
 

Typ Provedení Možnost výstavby (po 126 čidlech) Možnost síťování 

3400 Kompaktní 1 smyčka LOOP 3000 Ne 

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

3016 modulární 2,4,6,8, …až 16 smyček 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 a pojmů 
 

Smyčka, linka Zapojení čidel v řadě za sebou smyčky je uzavřená, linka ne. Obecný pojem 

Poplach, porucha Hlášení na ústředně. Obecný pojem bez upřesnění co následuje 

Malý poplach  Zkratka (IA - interní alarm). Poplach je hlášen pouze na ústředně není aktivován přenos na 
hasiče   

přenos Míněn přenos na vyšší systém (PCO hasičů) 
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4. Programování ústředen EPS řady 3004 a 3016 
Tato kapitola se věnuje otázce programování ústředen výrobce detectomat. Detectomat nabízí 2 základní programy určené 
k parametrizaci ústředen a čidel.  
I-Check – určený pro nastavení parametrů linkových prvků – čidel, V/V prvků. 
DPT SW – určený k nastavení parametrů ústředen, zadání uživatelských textů k čidlům a výstupní závislosti. 
 

4.1 SW verze  

I-Check – současná platná verze 4.28 ze dne 2/2018  
Určena pro všechny verze smyčkové karty DLI 3240 …. 
Program je k dispozici v české, německé, francouzské, anglické španělské a italské verzi  
 
DPT SW – 6.30 – stará verze (ukončená vývoj, pouze pro Win XP) 
Určen pro ústředny 3004 + od SW do verze 6E_01_xx 
Program je k dispozici v německé, anglické, polské, ruské, dánské, italské a španělské verzi 
 
DPT – nová verze 12_ (od Win Vista a výš) 
Určen pro ústředny 3004 + od SW verze 6E_01_xx 
Program je k dispozici v české, německé, anglické, polské, ruské, dánské, italské a španělské verzi 

5. I-Check 
Program I-Check je určen k nastavení parametrů linkových prvků. Lze je využít jednak přímo na ústředně, dále s použitím 
přípravku LT 3000 ke kontrole linek čidel při montáži.  
Pomocí něj lze kontrolovat: 
Stav čidel – měření optické komory, teploty, zaprášení, aktuální stav (poplach, porucha, klid), adresa a typ prvku, datum 
revize 
Stav linky – uzavřená, otevřená, napětí na lince 
V/V prvky – nastavení parametrů vstupů a výstupů (NO, NC) 
Veškeré prvky jsou graficky přehledně znázorněny včetně odboček a barevného rozlišení stavu prvků 
Z programu lze udělat datové exporty (tabulka Excel) 

5.1 HW požadavky  

Program je instalován na standardním PC (notebook) s minimálními požadavky Win XP a vyšší, 600MHz /128 MB RAM. Na 
disku program zabírá cca 8 MB. Je doporučen PC se sériovým výstupem označeným COM 1. 
V případě použití převodníku USB/serial  je nutno tento port přiřadit jako COM 1  
Ke kartě DLI 3240… instalované v ústředně nebo k přípravku LT 3000 je použit sériový přímý kabel zakončený Canon 9PIN 
M (samec). 

5.1.1 Připojení pomocí převodníku USB/seriál 

Pro připojení lze využít převodník USB/COM kód 0702-103. Převodník se osadí do libovolného USB portu a v menu Start-
Nastavení - Ovládací panely – Systém – Hardware – Správce zařízení – Porty (COM a LPT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klikneme pravým tlačítkem myši na vyznačený USB Seriál Port a vybereme Vlastnosti.  
Zde vybereme Port Setting a Advanced. V následujícím okně pomocí výběru nastavíme COM 1. (v případě hlášení že COM 
port je používán potvrdíme Ano s tím rizikem že aplikace, kterou jsme původně připojovali k tomuto portu nebude funkční). 
 

5.1.2 Instalace SW 

K instalaci použijeme dodaného CD, z kterého nainstalujeme I Check 3000 pomocí instalátoru ICheck_vers_4.16.EXE. 
Instalace je standardní s výběrem požadované řeči a místa instalace. 

5.2 Stručný popis položek programu  

Po spuštění programu se nám otevře základní obrazovka s jednotlivými menu a ikonami 
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5.2.1 Záložka Soubor 

 
 
Založení nového souboru  
Otevření již existujícího souboru 
Uložení souboru  
 
Otevře data připravená DPT softwarem  
Vymaže načtená data z tabulky  
Otevře modul pro export dat do Excelu  
Přímý tisk grafiky nebo textu 
Nabídne naposledy zpracované soubory 
Ukončení programu 
 
 

5.2.2 Záložka Upravit 

Načtení struktury dat z DLI 3240. 
 
V obou případech dojde k načtení analogových hodnot 
z prvků linky 
 
Zobrazí data konkrétního čidla (toho, na kterém 
momentálně stojí kurzor) 
 
Načtení struktury 
 
?? 
 
 
 

Lebenszeichen  - nastaví nebo zruší indikaci provoz (poblikávání) čidla na smyčce.  
V podmenu lze: Lebenszeichen  - Alle aktivieren (deaktivieren) – proveden nastavení nebo vypnutí této indikace 
  Status lessen  - přečte všechna čidla na smyčce 
Grafik neu aufbau …   znovu načte grafické zobrazení linky hlásičů 

5.2.3 Záložka Extra 

 
 
grafické zobrazení analogových hodnot  
ukáže obsazené a volné adresy 
 
textové vyhledávání 
 
Nastavení parametrů přenosu 

 
Grafy 
 

 
 
Grafické zobrazení je možné až po načtení analogových hodnot 
z jednotlivých čidel.  
V grafické formě jsou zde ukázány hodnoty zaprášení optické 
komory, současná hodnota úrovně kouře v komoře, teplota, 
měřené linkové napětím čidle a kompenzační teplota.  
Barevnými pásy jsou rozděleny jednotlivé tolerance hodnot.  
Pomocí kurzoru můžeme nastavovat a v pomocném okně 
zobrazovat hodnoty konkrétního čidla (zde je kurzor jako malé 
kolečko v zelené oblasti na adrese 63 hodnota 7% – vlevo 
dole)  
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Příslušenství  
 

Panel Option slouží k nastavení parametrů přenosu z PC do DLI 
3240. Lze zde nastavit odpovídající COM port (záložka RS 232) 
a případně přenosovou rychlost (doporučeno neměnit). 
Pokud kliknete na text Klikněte pro nastavení … proběhne test 
připojení k ústředně s ukázáním případné chyby. Test trvá asi 
5 sekund.  
 
Číslo v kolonce Global    ukazuje kolikrát se program pokouší 
navázat spojení než vyhlásí poruchu. (neměnit)  

 
 
 
 
 
V další záložce Rozdíly je možnost nastavení jazykových verzí a chybového protokolu (programu Icheck)  

5.2.4 Záložka Funkce 

Má jen jednu položku „LED hlásiče bliká“ Tato funkce je vyžadována pod heslem. Pokud není zadáno je nabídnuta možnost 
ho zadat a požadavek na funkci je nutno zopakovat. Po spuštění položky se zobrazí:  
 
 

LED postupně bliká (od počáteční do poslední 
adresy) 
LED bliká se skupinou- bliká postupně podle 
skupin  
Ručně vypnout LED      - svítí jednotlivě
  
 
Barevná tlačítka volí barvu LED 
 
 
 

Použití.  
První případ použijeme, pokud chceme kontrolovat linku čidel od – do. Nastavíme první a poslední hodnotu zvolíme barvu 
LED a dále „snadno“ (blikne jen jednou) nebo „opakovat“ (bliká, dokud nezastavíme pomocí STOP) a stiskneme Start. 
V druhém případě musí být čidla naprogramována pomocí DPT SW a potom vybereme skupinu, kterou chceme rozblikat. 
V třetím případě volíme adresu, barvu a po stisknutí Start LED trvale svítí.   
Pokud některá LED svítí nelze z okna odejít. Vždy je nutno ukončit pomocí Stop a potom okno uzavřít.  

5.2.5 Záložka Uživatel 

Slouží pro zadání hesla. Přístupové heslo je   1 1 1 1.    
 

5.2.6 Záložka Informace 

Info o programu 
 

5.2.7 Ikony 

 
 
Význam jednotlivých ikon je následovný 
 

1. Vymaže veškerá data  
2. Otevře dialogové okno pro načtení uloženého projektu 
3. Otevře dialogové okno pro načtení uloženého projektu ve formátu prg (vytváří jej program DPT) 
4. Otevře dialogové okno pro uložení aktuálního projektu 
5. Hledání textové položky (na hledaný text nastaví kurzor) 
6. Tisk 
7. Informace o aktuálním stavu smyčkové karty (zkrat, přerušení) 
8. Zobrazí stav a nastavení konkrétního čidla (toho kde je momentálně nastaven kurzor) 
9. Načte strukturu viz  bod 5.2.2 zkratka F2 
10. Načte analogové hodnoty ze všech čidel viz bod 5.2.2 
11. Zobrazí graf analogových hodnot (pokud není proveden předchozí bod bude graf prázdný) viz bod 5.2.3 
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12. Autoadresace a scan linky (je možné pouze s přípravkem LT 3000). 
 
 
 

5.3 Použití programu 

Následující odstavec je věnován praktickému použití programu, příkladům a vysvětlení interpretovaných hodnot.  

5.3.1  Standardní spuštění programu 

Výchozí stav:  Karta DLI 3240 je připojena kabelem k PC.   
Po spuštění programu krátce problikne informativní okno o programu a objeví se prázdná tabulka. Nyní je nutno načíst data 
ze skutečně připojené smyčky s hlásiči. Provedeme dle bodu 5.2.2 ikonou č. 9 dle 5.2.7 nebo zkratkou F2.  
 
 
 
 
 

Po kliknutí na  Aktualizace 
nebo na ikonu  DLI 3240 
se načtou data viz obr. vpravo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Odklikneme OK a zobrazí se následující obr. 
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Levá část je grafická – je vidět odbočky z linky, pravá je textová. Zatím jsou načteny pouze základní informace o linkových 
prvcích adresa, typ a sériové číslo prvku. Pokud požadujeme i analogové hodnoty z čidel je nutno je načíst podle bodu 5.2.2 
nebo ikonou č. 10 dle 5.2.7 nebo zkratkou CTRL –F2.  Tím se nám vyplní tabulky v pravé části (vyplní se hodnoty reálné, 
pokud daná hodnota nemá smysl, zůstává prázdná).  Pokud nyní potřebujeme hodnoty exportovat do Excelovské tabulky viz 
bod 5.2.1 Export dat.  
Pokud potřebujeme studovat průběhy napětí nebo jiných hodnot v závislosti na pozici zobrazíme si graf dle 5.2.3 nebo 
ikonou 11.  
Pokud potřebujeme zobrazit konkrétní prvek, najedeme na něj kurzorem a 2x klikneme levým tlačítkem myši. Zobrazí se: 
 

Vše o daném prvku  
Tlačítky Zpět  a  pro můžeme volit předchozí nebo následující prvek, 
tlačítko Načíst znovu načte aktuální data z prvku a  
tlačítko Nastavit slouží k nastavení daného prvku. 
 
Status je přehledně zobrazen dole pomocí křížků. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uložení načtených dat provedeme dle bodu 5.2.1 a soubor uložíme pod starým nebo novým názvem dle potřeby. 
Pozn. Po otevření dat ze souboru máme na displeji stav v okamžiku jeho uložení – určeno pro využití pokud jsme vzdáleni od 
ústředny 

5.3.2 Spuštění programu s přípravkem LT 3000 

Výchozí stav:  Přípravek LTI 3000 je připojen pomocí adapteru na napájecí napětí, na svorky ML 1, ML2 je připojena linka 
hlásičů a dále je zapojen kabel k PC.   
Spuštění programu je naprosto stejné jako v předchozím případě.  Ikona 12 je aktivní, a pokud potřebujeme přečíst data 
z linky použijeme ji.  
  
 

Autoadresace 
Tento příkaz provede autoadresaci celé připojené linky podle pravidel 

a) První čidlo na svorce ML 1 dostane adresu 1 
b) Další adresu 2 a adresace postupuje dál 
c) Případná odbočka dostane adresu čidla kde je připojena +1 
d) Proběhne až k poslednímu čidlu  

 
Scan  
Tento příkaz pouze přečte stávající adresy na lince 

 
 
Pozn. Oba případy rozliší uzavřené smyčky i otevřené linky. 

5.4 Možnosti nastavení 

Nyní se podíváme, jaké máme možnosti nastavení jednotlivých linkových prvků. 

5.4.1 Čidla  

Po kliknutí na tlačítko nastavit (viz bod 5.3.1) se nám zobrazí menu pro nastavení hlásiče 
 

Optický Tepelný 
Vybereme požadovanou citlivost 1 až 5 dle projektu  
Tlačítkem Zapsat zapíšeme do čidla 
Tlačítkem Zavřít ukončíme  
 
Záložka Obecné nastavení slouží jednak k výběru LED 
(červená, žlutá) kterou chceme použít k indikaci a 
k její aktivaci či deaktivaci. Platí pro konkrétní čidlo, 
celou smyčku lze nastavit pomocí bodu 5.2.2. 
 
 
 

Pozn. Tabulka je konkrétní pro daný typ čidla a vždy se zobrazí pouze možnosti, které máte u daného typu k dispozici. 

5.4.2 Akustické prvky (sirény, majáky) 

Zde je v nabídce pouze možnost prvek aktivovat. Vlastní nastavení se provádí pomocí DIP přepínačů. 
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5.4.3 V/V prvky (OMS, IOM, ADM) 

Zde lze nastavit jednak klidový, dále poruchový stav a co má prvek provést při resetu nebo kvitaci alarmu. 
OMS 3301 možnost prvek aktivovat 
AOM 3301 možnost aktivovat prvek, zatržením dílčí spotřeba … bude prvek deaktivován současně s vypnutím 

externích sirén (nebo po resetu). 
AMD 3311 nastavení jak se bude prvek chovat při resetu 

 
 
 

Nejprve zadáme přečíst hodnotu – načteme aktuální nastavení 
 
Vstup samodržný     - informace ze vstupu trvá až do resetu 
Vstup s autoresetem - informace kopíruje stav vstupu   
 
Možnosti výstupů  
Viz grafické znázornění pod nastavovacím menu 
Možnosti  
(A) trvá od aktivace do resetu  
(B) po aktivaci vyrobí krátký impulz dle nastavení 2-20 s 
(C) Při resetu vyrobí krátký impulz dle nastavení 2-20 s 
 
Zapíšeme tlačítkem zapsat hodnotu 
 
 
 
 

IOM 3311 nastavení jak se bude prvek chovat při resetu 
 

Nejprve zadáme Načíst hodnoty – načteme aktuální nastavení 
 
Vstup (standardně)    - vstup v klidu pod napětím 
otevřený                   - vstup v klidu bez napětí   
Vstup samodržný        - informace ze vstupu trvá až do resetu 
Vstup s autoresetem   - informace kopíruje stav vstupu   
Doba rozboru            - jak dlouho musí trvat změna vstupu 
 
Možnosti výstupů  
Viz grafické znázornění pod nastavovacím menu 
Možnosti  
(A) trvá od aktivace do resetu  
(B) po aktivaci vyrobí krátký impulz dle nastavení 2-20 s 
(C) Při resetu vyrobí krátký impulz dle nastavení 2-20 s 
 
Zapíšeme tlačítkem Zapsat hodnoty 
 

TCM 3300 nastavení připojených kolektivních čidel 
 

 
 
 
Nejprve zadáme přečíst hodnotu – načteme aktuální nastavení 
Výstraha – aktivní analýza - bude zaslán,  
                 Ukončit analýzu – nebude zaslán 
 
Nastavení analogových hodnot kolektivní linky 
přerušení  – proud při přerušení linky (< je porucha) 
výstraha         - proud při hlášení výstrahy 
poplach  - proud při hlášení alarmu  
zkrat   – proud při zkratu (> je porucha)  
Reset čas   - jak dlouho bude linka bez napětí při resetu 
  
Zapíšeme tlačítkem Zapsat hodnotu 
 

 Pozor – je nutno dodržet maximální a minimální hodnoty dle nápovědy. 
 Pokud použijeme prvky Detectomat čidla typu CT nastavíme Default Detectomat. 

5.5 Poznámky a připomínky 

Karta DLI 3240 je v provedení pro 1 nebo pro 2 smyčky. V případě, že jsou v ústředně osazeny 2 smyčky můžeme mezi 
nimi přecházet volbou Loop 1 nebo Loop 2 na liště pod ikonami. V případě, že linky nejsou kruhové jsou zobrazeny jako 
Stich (přímá) a pak je možno volit Stich 1 až Stich 4.  
V případě poruchy lze vyhledat příčinu a místo poruchy pomocí načtení smyčky. Objeví se následující okno 
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Kde poruchu buď přímo vidíme, nebo pomocí tlačítka  
Místo poruchy určeno přesně určíme. 
 
V tomto případě je chyba otevřená smyčka 
 
 
 
 
 
Tlačítkem Aktualizace můžeme kontrolovat zda jsme 
poruchu odstranili 
 
 
 
 
 
 
 
 
V grafické podobě se porucha zobrazí žlutě. 
V případě požáru jsou hlásiče červené 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Znovunačtení stavu hlásičů není automatické, je nutno v každém případě zvolit buď F2 nebo ikonu 9 či 10 dle bodu 5.2.7. 
V případě potřeby doporučujeme využít možnosti zvýraznění instalovaných čidel funkce „Blikajícího hlásiče“ dle bodu 5.2.4 
kdy ověříme dle projektu, že máme správné čidlo ve správné místnosti. 
 
Hlášení „Doubleclick“ – klikněte 2x na hlásič a zkontrolujte jaký Status (Ext. Status) hlásí 
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6. DPT – nový SW 
Původní DPT SW byl vytvořen pro ústředny 3004 a 3016. Pro nové ústředny 3004 + byl vytvořen nový SW (verze >9) 
s jehož pomocí lze nastavovat vlastnosti ústředen, definovat skupiny a výstupy, doplnit podmínky pro jejich spínání a u čidel 
doplnit popisy, které budou zobrazeny na displeji. 
Pozn. tento nový SW není zpětně kompatibilní se staršími ústřednami 3004 a 3016 

6.1 HW požadavky  

Stejné jako u I-Check SW. K přenosu dat je určen modemový kabel zakončený na obou stranách konektorem CANON 9PIN F 
(samice).   Připojuje se v PC do sériového portu (převodník USB/seriál je možný) a na straně ústředny do konektoru na 
desce CPU. 

6.2 Instalace SW 

Pokud jste si zakoupili program pro konfiguraci EPS (DPT , Icheck) dostáváte trvalou licenci těchto programů. Počet stažení a 
instalací není omezen  
Pokud potřebujete novou verzi těchto programů je k dispozici na stažení na naší internetové adrese www.variant.cz. 
K instalaci použijeme stažený instalační soubor, instalace je standardní s výběrem požadovaného jazyka a driverů 
k jednotlivým ústřednám.  
Program DPT je určen pro nastavení vlastnosti ústředen dc 3004+, dc 3400 a dc 3500, umožňuje definovat skupiny a 
výstupy, doplnit podmínky pro jejich spínání a u čidel doplnit popisy, které budou zobrazeny na displeji. 
Programy jsou vždy v aktuální (nejnovější) verzi a jsou přístupné po zadání hesla pro přihlášení na váš uživatelský účet. Po 
zadání se vám zobrazí ikona Můj účet a zde Zadáte Moje soubory. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V sekci soubory v části EPS jsou k dispozici tyto programy: 
 

Kalkulátor smyčky - pro kontrolu zatížení a osazení smyčky 
Nastavení přenosu IP EPS – pro ZDP RADOM a NAM (včetně sledovacích 
programů pro testování komunikace) 
Program DPT 10 – pro OS Win 7 a výše 
Program DPT 9 - pro OS Win XP 
Program I-Check – pro kontrolu a servis smyček  

 
 
 
 

http://www.variant.cz/
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6.2.1 Stručný popis položek 

Po spuštění programu se otevře základní obrazovka  

 
 
s nabídkou možností co chceme dělat. 
Máme možnost volit buď přímo ze zobrazených ikon nebo volbou z výběrového menu záložek horního řádku.  

6.2.2 Záložky horního okraje   

     Soubor  
Možnost založení nového projektu (ústředny) 
Otevření, uložení  projektu 
Import starších dat ze starší verze DPT. 
 
Náhled 
Možnost otevření LOG okna (sleduje vlastní činnost programu (co zde děláme) 
 
Nastavení  
Jazyk – výběr jazyka  
 
Info  
Informace o SW  

 
 

 

6.2.3 Záložky druhého řádku   

 
Tyto se prosvěcují pouze když jsou aktivní  
Nový – založení nové ústředny v projektu  
Otevřít  - otevře již uložený projekt  
Uložit – uložení otevřeného projektu  
Zrušit -  zruší všechny provedené změny a vrátí projekt do stavu jak byl původně otevřen. 
Obnovení  - obnoví formáty tabulek (nikoli jejich obsah) 
Tisk- Přímá volba pro tisk (následuje výběr co chceme tisknout) 
Možné chyby, Výstrahy, Národní normativy – Zobrazuje všechny možné chyby, výstrahy a případné odchylky od národních 
normativů. Před nahráním je nutno tyto hlášení prostudovat a případně odstranit. 
Porovnání dat s ústřednou – porovná rozdíly mezi SW ústředny a SW uloženým v PC. 
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6.3 Použití programu 

Následující body jsou věnovány praktickým příkladům a použití programu 

6.3.1 Založení projektu  

Nový projekt můžeme založit dvěma způsoby. 
1. Podle zpracovaného projektu (aniž by byla ústředna instalována) 
2. Načtením výchozích dat z ústředny a jejich zpracováním (případně doplněním) – tento postup je doporučen jsou li 

k dispozici již připravené smyčky čidel.  
 
6.3.1.1  Nový projekt - založit novou ústřednu 
Při otevření programu se nám v nabídce zobrazí panel  
 
     Jako první musíme z výběrového menu zvolit SW verzi nové ústředny  

Po kliknutí na tlačítka Založit nebo Založit novou ústřednu se nám 
vytvoří nová ústředna. 
 
 

                 
 
 
 
 

Zobrazí se nám v pravém sloupci nově založená ústředna a v hlavním okně tabulka pro zadání informativních údajů.
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6.3.1.2 Načtení dat do projektu  
Po kliknutí na symbol FCP 3004 (02/6E_03_XX) se nám zobrazí menu  
 

Stáhnout z ústředny  
- Veškerá data z ústředny (je li připojena) 
 
Nahrát do ústředny  
- Nahrání do ústředny 
 
Verze panelu 
- Aktuální verze SW ústředny 
 
Reset čítače poplachů 
- Provede vynulování čítačů ústředny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Links  
Data ústředny – možnost změnit verzi SW ústředny, Adresu (pokud je ústředna v síti BITBUS), Nastavení normativů 
národního prostředí (neměnit standard EN 54), doplnit uživatelský text ústředny, popis ústředny (pouze pro potřeby 
projektu, tato data nebudou do ústředny nahrána), Výběr COM portu pro připojení k ústředně. 
 
Systémové parametry - změna systémového nastavení ústředny 
Časy a časování - nastavení časování T1 a T2 a týdenních režimů časování a změny citlivosti čidel 
Interface hašení  - je li připojen 
Historie událostí  - prohlížení archívu událostí (max. 500 událostí) s možností časového filtrování 
Skupiny - popisy a přiřazení hlásičů do skupin  
V/V přiřazení - přiřazení vstupů a výstupů jednak ústředny a V/V prvků na smyčkách 
Pozn. Stejná okna se nám otevírají při přímém kliknutí na řádek v levém sloupci   
 

Pozn. 
Po kliknuté pravým tlačítkem myši na pole Data projektu můžete nastavit jeho zobrazení 
 
Copy, Paste, Vymazat – lze použít na pozici kde aktuálně stojíte  (nepřehledné, nedoporučeno) 
Zobrazit vše - rozbalí celé menu  
Skrýt   - opět skryje  
Symbol + - zvětší celé pole (ikony v něm) 
Symbol - - zmenší na původní velikost 
 
 
 
 

6.3.2 Systémové parametry 
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Po kliknutí na řádek Systém & parametry se otevře okno s jednotlivými systémovými parametry. Volbu provádíme 
z výběrového menu jednotlivých řádku v sloupci Parametr.  
V levém dolním rohu je v poznámce stručný popis tohoto parametru. 
V případě potřeby můžeme parametry buď Stáhnout z ústředny nebo naopak Nahrát do ústředny. Pokud nevíme, jaké 
parametry jsme nastavili je možnost jejich Resetu na defaultní hodnoty. Jejich popis a funkce je uvedena v poznámce a 
případně v rozbalovacím menu parametru. 

6.3.3 Časy a časování  

 
 
Nastavení časování T1 a T2 je samostatné pro automatické hlásiče a tlačítka. Volíme pomocí výběrových menu.    
V tomto okně dále zapínáme časování a časy pro požadovanou změnu citlivosti. V nastavených intervalech bude časování 
aktivní (režim DEN). 
Vždy přidáme požadovaný řádek (Změna časování nebo Změna citlivosti) a nastavíme požadované hodnoty.  Pozor časové 
intervaly musí na sebe navazovat (nelze napřed vypnout a poté zapnout). Chyby jsou zobrazeny v  „Možná chyba“. 
 
Pozn. Po nahrání do ústředny není časování zapnuto – je možno ho zapnout buď ručně nebo počkat na první interval kdy 
bude zapnuto. Skupiny, které potřebujeme časovat, musí mít zatrženo „časováno“. 
 

6.3.4 Stažení archívu  

 
 
Po stisknutí tlačítka Přenos  
Tlačítkem Nastavení filtru můžeme filtrovat událost (na displeji – uložená data se nemění) 
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6.3.5 Nastavení čidel  

V dalším menu Skupina hlásičů můžeme přidávat čidla, skupiny popisovat je a nastavovat jejich vlastnosti. Můžeme 
postupovat dvěma způsoby. 
 
6.3.5.1  Úprava stávající struktury 
V tomto případě načteme data z ústředny s připojenými hlásiči. Výhodou je, že se nám zobrazí reálná data, adresy a typy 
čidel. Jako první krok stáhneme data z ústředny, poté je editujeme a nahrajeme do ústředny. Doporučený postup 
 
6.3.5.2 Tvorba struktury nové    
Vycházíme z projektu kde vyčteme známou znát adresu čidla, jeho typ a umístění. Data musíme kompletně vytvořit 
v programu. Takto postupujeme jen u jednoduchých projektů, je zde velká možnost chyb. 
1) Vytvoříme potřebné skupiny a potřebné hlásiče v záložce přidat. Nemusíme zakládat jednotlivé skupiny a hlásiče po 

jednom ale zadáváme počty skupin nebo hlásičů v rozsahu od – do.  
2) Zeditujeme hlásiče a skupiny (na pořadí nezáleží)  
 

 
 
Pozn. Editovat můžeme buď pomocí ikon na vrchním řádku nebo přímo na jednotlivých řádcích skupiny nebo hlásiče. 
 
Při editaci popisujeme následující data 
 
 
6.3.5.3 Popis skupin 

 
 
Skupina  – číslo skupiny  
Typ  - volíme z možností  
  

Default  - základní nastavení   
Porucha hašení – pro hašení hlásí poruchu 
Domácí poplach – neaktivuje přenos na ZDP 
Porucha a blokády hašení – pro hašení 
Poruchy do resetu – vyhlašuje poruchu  
Porucha do ukončení  - porucha do ukončení příčiny 
poruchy  
Tlačítka  - skupina není časována 

 
Text info  - slouží k naší orientaci a není přenášen do ústředny 
Hlásič – počet hlásičů ve skupině  
Časováno – po zaškrtnutí bude skupina časována časy T1 a T2 
Závislost detektoru – Po zatržení bude hlavní poplach vyhlášen při 2 detektorech ze skupiny (jinak jen domácí poplach)  
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Skupina dveřních magnetů - nevyřešeno  
Závislá skupina – volíme druhou skupinu pro výběr 2 ze 2, Hlavní poplach po hlášení 2 detektorů (1 z každé skupiny)  
Zpoždění poplachu – hlásič musí být aktivní zvolený čas (kouř v komoře nebo teplota po celou dobu) 
Popis  - Tento popis bude zobrazován s aktivovanou skupinou 
 
6.3.5.4 Popisy čidel  

 
 
Index – jedinečné číslo čidla  -nemá význam 
Smyčky – od 1 do 4 podle výstavby ústředny 
Adresa – fyzická adresa čidla (vzniklá buď autoadresací nebo naadresováním čidel) 
Skupina – zapíšeme skupinu do které dané čidlo přiřazujeme 
Číslo – čidla ve skupině (musí být jedinečné od 1 do max. adresy). Doporučujeme shodné s fyz. adresou viz. Pozn.k popisu 
Typ určuje typ hlásiče  - nastavujeme dle výběru (při načtení z ústředny je již vyplněno) 
Uživatelský text – zapisujeme text k čidlu – nepoužívat češtinu (ěščřžýáé) displej ústředny je neumí zobrazit 
Citlivost den – volíme z výběru požadovanou citlivost ve dne   
Citlivost noc – volíme z výběru požadovanou citlivost v noci – viz přepínání bod 6.3.3 
Předpoplach – bude vyhlašován po zatržení 
Poplach i pro poruchu – porucha bude po zatržení hlášena jako poplach. 
 

6.3.6 Poznámky k popisu 

Několik poznámek k tvorbě skupin  
Skupin lze definovat celkem 128, ve skupině může být libovolný počet čidel. Čidlo musí být přiřazeno pouze do 1 skupiny. 
Číslo je číslo čidla ve skupině – toto číslo je indikováno na ústředně při vzniku události (poplach nebo porucha). V zásadě je 
jedno jak je přiřazeno (platí pouze že se nesmí opakovat a nesmí být 0) – doporučujeme přepsat zde číslo adresy čidla.  
Ve výpisu Možných chyb je případně zobrazena chyba programu.   
Ikona EDIT 

 
V případě skupin a hlásičů přejdeme přímo do kolonky hlásiče na kterém je 
nastaven kurzor 
První instalace  - vymaže veškeré přiřazení do skupin  
Nastav číslo automaticky – vypíše číslo hlásiče pro každou skupinu zvlášt (od 0 
do max.) 
Změňte smyčku – možno naráz změnit číslo smyčky.  
 

 
Co se týče skupin je zde několik omezení  

1. Čidlo musí být přiřazeno do skupiny. Při  programování je hlášena Možná chyba pro všechna nepřiřazená čidla  
2. Skupiny lze definovat pouze z čidel na 1 smyčce (lze kombinovat čidla z více smyček do 1 skupiny z cenu hlášení)  
3. Pokud není SW definovaná skupina ústředna sama přiřadí čidla defaultně ale SW požaduje jejich přiřazení ručně.   

6.3.7 Definice výstupů  

Definování výstupů se provádí stylem, že volíme zdroj události a určujeme cíl. Zdrojem události mohou být čidla, skupiny, 
linkové prvky, ústředny a vlastní událost může být poplach, porucha, aktivace. Identifikace zdroje je upřesněna ve sloupci 
Zdroj č.1, Zdroj č.2 
Cílem je definovaný výstup na ústředně (označen OC), případně siréna nebo V/V prvek na lince. Identifikace cíle je 
upřesněna ve sloupci Cíl č. 1, Cíl č. 2. 

 
Kliknutím na ikonu Přidat definujeme nový řádek a zde vyplňujeme postupně všechny sloupce.  
Zdroje i cíle jsou určené výběrem z jedné nebo dvou kolonek sloupce (podle jejich charakteru). Pokud např volíme Typ 
zdroje Hlásič pak  v první kolonce Zdroj.1 volíme skupinu pak v druhé doplňujeme číslo čidla.  Menu umožňují pouze reálné 
kombinace.   
V tomto případě jsou definované 2 výstupy  

1. Skupina Z1 při poplachu sepne OC výstup 1 
2. V případě poplachu (obecné vyhlášení ústředny) na skupině Z4 sepne prvek s adresou č. 8 
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Editovat můžeme buď pomocí ikony EDIT (otevírá se menu se všemi 
definovanými sloupci)  
Nebo přímo poklepáním na příslušnou buňku ve sloupci   
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.7.1 Složené podmínky OR a AND 
Při použítí těchto podmínek postupujeme takto  

1. Přidáme další definici a jako typ zdroje volíme OR (stačí když platí jediná vstupní podmínka) nebo AND (všechny 
podmínky musí být splněny) a definujeme výstup – cíl. 

2. Nyní  klikneme pravým tlačítkem na  + (menu podmínky je sbalené) nebo – (menu podmínky je rozbalené) a 
přidáme další podmínku pro definici OR nebo AND.  Zde definujeme pouze zdroje (cíle se nám automaticky přepisují 
z prvního řádku) 

3. Dále je možno použít systém přetažení již dříve vytvořené podmínky do  podmínky nového ořádku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.7.2 Poznámky k definici výstupů 
Zdroj i cíl musí být reálný – jsou zobrazovány pouze ty zdroje a cíle které existují viz nápověda „Možné chyby“. 
Cílové výstupy typu otevřený kolektor (OC) lze použít pouze pro výstup skupiny definovaný jako Poplach. 
Na výstup tvořený linkovým prvkem  IOM lze zaslat poplach i poruchu. 
Sirénové výstupy lze nastavit (aktivuje se) pro poplach i poruchu.   
 

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

7.1 Přístup do režimu programování 3004  

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

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

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

3 Diagnostika Stav hlásičů, paměti a poruch 

4 Počet poplachů Počítadlo poplachů 

5 Systémové parametry Nastavení parametrů ústředny 

7.1.1 Menu tisk 

1 Stav hlásičů Výpis hlásičů jejich stav (menu) 

2 Stupeň poplachu Výpis poplachů (jak jsou nastaveny) 

3 Výpis paměti Výběr od -do události  

4 Systémové parametry Přímo vypíše nastavení systémových parametrů 

5 Nastavení skupin Přímo vypíše obsazení skupin 

 
7.1.1.1 Stav hlásičů 

1 Program skupin Výpis hlásičů konkrétní skupiny - nutno zadat skupinu 

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

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

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

 

7.1.2 Menu Diagnostika 

1 Stav hlásičů Zobrazení přiřazení a nastavení čidel (menu) 

2 Test hlásičů Po výběru hlásiče proběhne jeho SW test 

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

4 Chyba dat Výpis poruch a jejich kódů 

5 Verze SW Kontrola SW a systémových poruch  
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7.1.2.1 Stav hlásičů 

1 Program skupin Výpis hlásičů konkrétní skupiny - nutno zadat skupinu 

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

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

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

5 Uživatelský text Výpis nastavených textů  

Pozn. Jedná se o stejné parametry jako v případě 7.1.1.1 jen data jsou zobrazována na displeji. Pohyb po následujících 
hlásičích je možný kurzorovými klávesami. 

7.1.3 Menu systémové parametry 

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

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

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

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

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

5 Inicializace Nabídne menu pro defaultní nastavení  

7.1.3.1 Inicializace 

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

2 Konec programování  Po potvrzení vymaže všechna programová nastavení  

3 Vymazání uživ. textů Po potvrzení vymaže veškeré texty 

4 Smaž paměť Vymaže kompletní historii 

5 Init complete  Po potvrzení provede výmaz všeho 

 
 

7.2 Závěr a doporučení 

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

událostí pomocí DPT SW viz bod. 6.3.4). 
2. Při uvádění do provozu je možno výhodně použít funkci autoadresace kdy jsou nové hlásiče naadresovány (pokud 

to neprovedeme ručně pomocí přípravku EC 3000) bod 7.1.3 
3. Při servisu kdy měníme nebo doplňujeme další čidlo je možno použít funkci načtení kdy do smyčkové karty načteme 

data z nového čidla bod 7.1.3. Potvrzení načtených dat se na ústředně projeví blikající LED TEST. Potvrzení se 
provede stiskem kurzorové klávesy > a po zobrazení stavu smyčky potvrdit   .  

4. Pokud máme plnou paměť historie je možno ji vymazat bod 7.1.3.1 
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7.3 Stručné shrnutí a postup při programování. 

Obecné postupy a požadavky na tento SW lze shrnout do následujících bodů.  
1) HW připojení předpokládá „modemový“ kabel linky RS 232 zakončený konektory CANON 9 PIN-F. Pozice v ústředně je 

vlevo nahoře na desce CPU pod svorkami tiskárny, do PC připojujeme přímo do sériového vstupu (COM port) eventuálně 
přes převodník USB/serial. 

2) U PC je nastavený odpovídají COM port (nebo virtuální přes USB). Je doporučeno volit COM1. Spustíme program DPT 
xxx.EXE (xxx je aktuální platná verze 6.30) 

3) Nyní musíme otevřít projekt (buď stávající, nebo založit novou ústřednu).  
4) Případně provedeme porovnání dat s ústřednou – zkontrolovat souhlas dat z PC a ústřednou – případné změny 

v projektu nebo nastavením jinou osobou. 
 

7.3.1 Tvorba nového SW z dat přečtených z ústředny 

Předpokládáme, že máme kompletně instalovanou ústřednu a připojena čidla. Při programování doporučujeme postupovat 
takto: 

1. Otevřeme DPT program a založíme novou ústřednu 
2. Vypíšeme instalační údaje „Data Projektu“. 
3. V projektu zatím nejsou žádná data, takže je načteme pomocí „Stáhnout z ústředny“. 

              
4. Postupujeme nyní směrem dolu, v menu postupně doplníme potřebné údaje o ústředně  

a. Systémové parametry 
b. Nastavíme časy T1 a T2 a případně časový diagram pro změny časování a citlivosti 
c. Interface hašení (pokud je)  
d. Historie událostí možno prohlédnout 

5. Přiřazení do skupin hlásičů 
a. Vidíme zde obsazení adres a prvků na jednotlivých smyčkách 
b. Přidáme potřebný počet skupin a stanovíme si jejich vlastnosti  
c. Hlásiče přiřadíme do skupin  
d. Individuálně hlásiče popíšeme a stanovíme jejich vlastnosti   

6. Provedeme přiřazení výstupů.  
a. Přidáme si potřebný počet řádků pro vazby a definujeme jejich závislosti. 

7. Zkontrolujeme „Možné chyby“, „Výstrahy“, „Národní normativy“ – případné rozpory vyřešíme  
8. Soubor uložíme pod jménem projektu. 
9. Soubor nahrajeme do ústředny a provedeme kontrolu „Porovnání dat s ústřednou“ 

 

7.3.2 Programování ústředny 
Součástí projektu musí být i základní SW nastavení ústředny. Naprogramování ústředny se provádí pomocí konfiguračního 
programu DPT_x.  Dle jednotlivých bodů ČSN 730875 je nutno zajistit:  
4.5.1  Zařízení EPS se navrhují s možností dvoustupňového vyhlašování poplachu. Dva stupně jsou zajištěny 
i prostřednictvím časových intervalů T1 a T2. 
4.5.4  Časy T1 a T2 musí být uvedeny v PBŘ a to samostatně pro jednotlivé provozní režimy ústředny (DEN, NOC) 
4.5.6  V PBŘ se musí stanovit typ a způsob vyhlášení požárního poplachu s ohledem na typ objektu, požadavky 
příslušných právních předpisů 6) a normativních požadavků (např. ČSN 73 0831 nebo ČSN 73 0835). 
4.5.8 Všeobecný poplach se signalizuje akusticky, nouzovým zvukovým systémem do celého objektu (sirény, EVAK) 
 
Spínání jednotlivých PB systémů musí být zajištěno dle jejich požadavků (okamžité, časované, sekvenční) 

7.3.2.1 Nastavení ústředny  

Toto nastavení je platné pro celou ústřednu  
1. Nastavení časování T1 a T2 – hodnoty jsou dané v PBŘS nebo projektu 
2. Nastavení časových oken pro přepínání režimu DEN/NOC – dle požadavků provozu 
3. Nastavení časových oken pro přepínání citlivosti čidel – dle požadavků projektu 
4. Nastavení parametrů ústředny – dle požadavků projektu popř. servisní organizace 
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7.3.2.2 Nastavení skupin hlásičů 

Skupina hlásičů je tvořena prvky, které mají něco společného. Může to být: 
 Všechny hlásiče v jedné místnosti nebo na patře nebo v požárním úseku 
 Všechny hlásiče stejného typu (tlačítko, tepelný, optický) 
 Všechny vstupní prvky (snímání stavu PK) 
 Všechny výstupní prvky (sirény v budově, ovládání technologie) 

 
U těchto skupin definujeme jejich společné vlastnosti a případné požadavky.  

1. Typ skupiny (obecná, tlačítek, výstupní nebo vstupní) 
2. Popis skupiny (zobrazuje se na displeji) 
3. Vlastnosti (skupina bude časována, závislost skupin, závislost detektorů, zpoždění výstupů ze skupiny) 

 
Doporučení k definici skupin 
Skupiny musí být definovány a každý prvek musí být ve skupině přiřazen (pouze 1x).  
Aut hlásiče nastavit do defaultní skupiny, tlačítka do tlačítkové skupiny (nebudou časována) a u V/V prvků lze volit technické 
skupiny do resetu nebo ukončení příčiny aktivace. Technické skupiny se na ústředně zobrazují jako Poruchy (žlutá).  
 
Pozn.  
Jedná se výstupní definici, neboli za jakých podmínek bude skupina aktivována. Tato nastavení nic nemění na zobrazení 
hlášení na ústředně, pouze ovlivňují chování výstupů, které jsou ke skupině přiřazeny  
Závislost skupin –možnost vytvoření výběru 2 ze 2 spolu s jinou skupinou.   
Závislost detektoru – pro aktivaci skupiny musí být aktivní minimálně 2 hlásiče  
Zpoždění skupiny – nastavení časování pro zpoždění poplachu od této skupiny  

7.3.2.3 Nastavení hlásičů 

Jednotlivé hlásiče jsou určeny svou jedinečnou HW adresou tvořenou číslem smyčky a adresou prvku (fyzický strom). 
Tyto hlásiče se SW přiřadí ke skupinám a pořadí ve skupině (logický strom)  
 
 
Doporučení k definici skupin 

1. Skupiny musí být definovány a každý prvek musí být ve skupině (pouze 1x) přiřazen 
2. Počet čidel ve skupině není omezen (doporučeno max. 32). 
3. Pořadí čidla ve skupině je libovolné (v rozsahu 1-126), může být shodné např. s adresou čidla  

 

7.3.3 Možné problémy 

7.3.3.1 K ústředně se nelze připojit  
Defaultně je ústředna nastavena tak aby akceptovala připojení. Pokud se nedaří připojit je nutno zkontrolovat. 

1. Použit správný modemový kabel Canon 9 PIN F-F 
2. Nastaven správný COM Port na PC (Start-Nastavení-Ovládací panely-Systém-Hardware-Správce zařízení-Porty) 
3. Nastaven správný COM port v programu DPT viz bod. 6.3.1.2 
4. Nastavení parametru 16 na hodnotu 02 viz nastavení Menu 7.1.3. Tento bod je nutno provést ručně přímo na 

ústředně. 
  

 
 
 


