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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 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  (1 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 

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(3 v případě vestavěné sirény)  

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 

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(3 v případě vestavěné sirény)  

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

 
 

Automatický hlásič (optický)  PL 3200 O, PL 3300 O. PL 3300 O/K 

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 

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, 0786-CPD-20036 

 

Automatický hlásič (teplotní)  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 

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- 7 

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- 7 

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- 7 

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 10k 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 

 
 

6. Instalace hlásičů na smyčku 
Hlásiče jsou mezi sebou propojeny smyčkovým vedení a tvoří uzavřenou smyčku od ústředny k poslednímu čidlu a zpět do 
ústředny. Ze smyčky je dovoleno provádět odbočky.  
Pozn. Ústředna umožňuje i zapojení linkové (neuzavřené) ale počet hlásičů je v takové lince omezen na 32.    

6.1 Koeficient zatížení  

Maximální počet zapojených prvků je dán jednak technickými parametry karty (jaký maximální proud je schopná dodat) a 
parametry připojených prvků (jaký proud odebírají). Zatížení lze kontrolovat pomocí excelovského programu kde jsou 
tabulkově zadávány použité prvky a výsledek určí, zda není smyčky přetížená. Úměrně se zátěží smyčky se zkracuje její 
možná délka. 
 
 

6.1 Svorkovnice pro automatické hlásiče 

Čidla se osazují do svorkovnice, která není součástí dodávky čidla je ji nutno objednat zvlášť. Všechny svorkovnice jsou 
dostupné ve dvou variantách V13 a V 14 lišících se pouze počtem volných svorek a v několika barevných provedeních. 
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Typ Objednací číslo popis Barevné provedení Pozn. 

SDB 3000 0908-400 Standardní svorkovnice Bílá   

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 

 
Svorkovnice jsou vzájemně záměnné a jakékoliv čidlo lze zapojit do jakékoliv svorkovnice.  
Pozn. Ze skladových důvodů nejsou barevná provedení ve větším počtu běžně skladem.  
 

6.1.1 Doplňky pro svorkovnice 

Pro snazší montáž lze svorkovnici osadit do montážní patice APS nebo FRS. Tyto patice jsou vhodné v případě instalace 
kabelů na povrchu, jejich použitím dojde ke zvýšení čidla a snazšímu zavedení kabelu. Patice FRS je navíc opatřena 
vývodkami a lze ji doplnit vytápěním (APSB) pro použití v klimaticky exponovaných prostorách (mrazírny, kabelové kanály).   
Mechanickou ochranu instalovaného čidla lze zajistit pomocí ochranného koše SK anebo ochranné mřížky SG. Dále jsou v 
svorkovnici svorky pro zapojení paralelní signalizace PA. Tato se umisťuje většinou nade dveře nebo na panel v případě že 
čidla nejsou instalována viditelně (např. v podlaze, v rozvaděčích, pod podhledem). V případech kdy požadujeme akustickou 
signalizaci aktivovaného čidla lze ke svorkovnici připojit  piezosirénu Sockel Piezo. Tato siréna je aktivována pouze s čidlem, 
ke kterému je připojena. Pro čidla designové řady 05 je určen ozdobný kroužek DR 45, který se osazuje na minerální 
podhledy. 

 
 
Montážní patice APS          Patice s průchodkami  FRS           ochranný koš SK       ochranná mřížka SG 
 

6.1.2 Základní zapojení svorkovnice v systému LOOP 3000 

 
 
 

Možno připojit 
 
Indikátor PA 
Piezosirénu  
Max. odběr 10mA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Základní zapojení svorkovnice SDB V13 Připojení výstupů ke svorkovnici SDB V13 i V14 
Na svorkovnici patice jsou propojeny odpovídající svorky +  
a -. Uzemnění kabelu je připojeno na volnou svorku B. 
Odbočka ze smyčky se provede ze svorek T a +. 

Výstup lze zatížit proudem 10 mA. Odpovídající zařízení je 
Indikátor čidla PA, Sockel siréna, nebo externí relé s malým 
příkonem. Aktivováno pouze s čidlem, deaktivováno resetem 
ústředny 
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Montážní sestava čidla v ozdobném kroužku 
Ozdobný kroužek se používá pro instalaci čidel designové řady…05 do minerálních podhledů.  
 
 

 
 
 

6.1.1 Povrchová montáž 

Podklad pro montáž musí být rovný a dostatečně pevný. Upevněte patici pomocí dvou vrutů na pozici požadovanou dle 
projektové dokumentace. Při montáži počítejte s dostatečným prostorem pro uložení kabelů při osazení elektronického 
modulu.  
Svorkovnice řady SDB 3000 je určena pro montáž na kabely, které vychází ze stropu (instalace v ohebných trubkách pod 
omítkou). V případě bočního přívodu a povrchového uložení kabelu je nutno použít montážní patici APS nebo FRS (opatřená 
průchodkami  M20). Použitím patice DAB se výška montáže čidla zvýši o 20 mm a u patice FRS o 40 mm. 

6.1.2 Doporučená měření smyčky 

Měření smyčky – provádíme nízkým napětím (vhodný např. univerzální voltmetr) bez osazených čidel. V případě použití 
svorkovnic SDBB (s můstkem) máme při vyjmutém čidle propojený – pól a můžeme měřit obě žíly.   
Jako základní doporučujeme měření  
Hodnota izolačního stavu mezi žilami, mezi žilami a stíněním a zemí    (hodnota > 10 M Ω) 
Hodnota (ohmická) uzavřené smyčky     (hodnota < 60 Ω pro 1 žílu)  
 
Hlásič se osazuje do patice po ukončení testů zasunutím do svorkovnice a otočením o cca 10° doprava.  

6.1 Nastavení vlastností prvků  

Nastavování vlastností prvků (citlivost čidla, parametry sirény a majáku) se provádí pomocí konfiguračního SW DPT. Některé 
parametry V/V modulů se nastavují pomocí programu I-Check.  Programování parametrů systému EPS (ústředny i čidel) je 
předmětem samostatného manuálu. 

6.2 Instalace automatických hlásičů  

Tyto hlásiče využívají přenosový protokol LOOP 3000. Hlásiče se osazují do svorkovnic (viz předchozí bod). Před montáží se 
zkontroluje pozice hlásiče, zda odpovídá požadavkům projektu. Hlásič se umisťuje na stropě tak aby byl volně přístupný pro 
pravidelné kontroly a nic v okolí (VZT, klimatizace, osvětlení, závěsy) nepřekáželo v jeho správné funkci. Oproti projektu je 
možno posunout hlásič v rozsahu 1m.  Hlásič osazujeme do svorkovnice otáčením tak až zapadne do výřezů a dalším 
pootočením o cca 10° zacvakne na svorky.  Není li hlásič ve svorkovnici, je na ústředně hlášena porucha na lince.  

6.3 Instalace tlačítkových hlásičů  

Tlačítka se instalují tam kde je největší koncentrace osob nejlépe blízko vstupních dveří, únikových dveří a na chodbách. 
Místo umístění je nutno volit tak aby nedošlo k poškození hlásiče dveřním křídlem a hlásič nebyl zakryt. Doporučuje se 
instalovat tlačítkové hlásiče ve stejné výšce jako vypínače (1,2-1,5m) ale ve vzdálenosti alespoň 30 cm od nich aby nedošlo 
k záměně. Tento hlásič je adresovatelný, přenosový protokol LOOP 3000. V nabídce je také dodatkový ochranný kryt hlásiče 
pro zvýšení IP krytí.  
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Připojení tlačítkového hlásiče do smyčky LOOP 3000 
Pozn. Tlačítko je opatřeno ještě pomocným výstupem relé, které spíná současně se stiskem tlačítka. 
Do venkovního prostředí je určeno tlačítko PL 3300 PBDH-ALU-R doplněné ochranným krytem WG R - krytí IP 54. 
 

Typ Objednací číslo popis Pozn. 

PL 3000 PBDH ABS-R 0908-330 vnitřní tlačítko (plast)  

PL 3000 PBDH ALU-R 0908-331 Venkovní tlačítko (kovové) Do venkovního prostředí s krytem WG-R 

PL 3200 O 0908-305 Opticko-kouřové čidlo  Nemá izolátor, nelze odbočka 

PL 3300 COBT 0908-304 CO a tepelné čidlo   

PL 3300 O 0908-306 Opticko-kouřové čidlo   

PL 3300 OT 0908-303 Opticko-kouřové a tepelné čidlo   

PL 3300 OTI 0908-301 Opticko-kouřové a tepelné čidlo  Technologie Fusion  

PL 3300 T 0908-313 tepelné   

PL 3301 O 0908-307 Opticko-kouřové čidlo  Design „mřížka“ barva bílá 

PL 3301 O 0908-308 Opticko-kouřové čidlo  Design „mřížka“ barva stříbrná 

PL 3301 O 0908-309 Opticko-kouřové čidlo  Design „mřížka“ barva černá 

PL 3305 O 0908-310 Opticko-kouřové čidlo  Design „podhled“ barva bílá 

PL 3305 O 0908-311 Opticko-kouřové čidlo  Design „podhled“ barva stříbrná 

 

7. Instalace signalizace a V/V prvků 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) Galvanické oddělení (vypíná se sirénou) 

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

TCM 3300 0908-344 modul pro kolektivní čidla  

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, 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 

PL 3300 SE 0908-509 Plochá siréna bílá Nový design 

PL 3300 SE 0908-510 Plochá siréna červená Nový design 

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

LB 3300 VXB O 0908-508 Maják (oranžový) Vnitřní maják  LED 

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. 
 
 

7.1.1 Zapojení V/V prvků AMD 3311 a OMS 3301 mini 

Tyto prvky lze použít jako vstupní nebo výstupní. Výstupem je otevřený kolektor (tranzistor) který snese zatížení 24V/500 
mA max. Jeho sepnutí se nastavuje programově. Vstup je potenciálový, 10K je klidové zakončení, 4k7 je aktivace prvku.  
Impulz pro aktivaci vstupu musí být delší než 1 s. 
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Popis funkce AMD 3311 
Je li aktivován výstup pak je nulován RESET-em 
ústředny 
 
 
 
 
 
 
Popis funkce OMS 3301 mini 
Je li aktivován výstup je vypnut odstavením 
AKUSTICKÉ signalizace ústředny spolu se sirénami. 
  
 
Pozn. K patici signalizace se připojuje externí LED 

Dodáván bez krytu, vyžaduje instalaci do externí krabice.  
 

7.1.2 Zapojení V/V prvku IOM 3311 

IOM 3311 je vstupně výstupní prvek s výstupem relé (zatížení 30V/1A). Jeho sepnutí se nastavuje programově. Vstup je 
potenciálový 10K je klidové zakončení, 4k7 je aktivace prvku. Impulz pro aktivaci vstupu musí být delší než 1 s. Tento prvek 
lze výhodně využít pro připojení externích hlásičů, které mají reléový výstup Požáru a Poruchy. Vstup lze ošetřit tak aby 
přenášel signál Požár i Porucha a výstup lze naprogramovat tak aby relé na definovaný okamžik sepnulo při RESET ústředny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příklad připojení externího čidla na svorky IN 
relé v klidovém stavu 
Relé Porucha je přitaženo a při poruše odpadne 
Relé Požár spíná při požáru 

Dodáván v samostatné krabičce s odpovídajícím krytí. 

7.1.3 Zapojení V/V prvku TCM 3300 

TCM 3300 je určen pro připojení speciálních a neadresovatelných čidel. Typické je použití pro prvky do prostředí SNV. Prvek 
vyžaduje externí zdroj 12-24V (podle požadavků připojených čidel).  
 
 

Lze připojit všechna klasická čidla v neadresném 
provedení z produkce Detectomat. Výhodné pro 
použití do prostředí SNV (nabídka čidel Ex 50) 
 
 
Default  parametry klasické linky 
 
Klidový stav –          odpor 3k3 
Poplach -  proud 15 mA 
Zkrat -    proud > 35 mA 
Přerušení -  proud < 7 mA 
 
Jumper slouží k nastavení napětí na lince klasických 
čidel na hodnotu 12 nebo 24 V.  
Nastavení viz. Rychlé Programování EPS 
 
 
 

Dodáván v samostatné krabičce s odpovídajícím krytí. 
 
 

7.1.4 Zapojení modulu UBW 3311 

Tento modul není určen pro přímé připojení k smyčce. Používá se pro připojení samostatné linky sirén (klasické na napájení 
24V). Linka sirén musí být zakončena klidovým odporem 10 k, maximální proud je 0,4A. Modul se připojuje k V/V prvkům 
AMD 3311 nebo OMS 3301 mini. Prvek vyžaduje externí napájení 24V.  
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Modul lze vestavět přímo do krabičky OMS nebo IOM. Zpětná 
vazby o stavu připojených sirén (zkrat nebo přerušení) je 
indikována na vstup OMS nebo IOM. 
! Nutno dodržet polaritu 1 na 7, 2 na 6! 
Vstup a výstup OMS a IOM  je potřeba naprogramovat.  
 
Pozn. 
Klidové napětí na lince sirén je  -1,5V 
Při aktivaci je napětí na lince dle napájecího zdroje +24V  

 
 
 
 
 
 
 
Dodáván bez krytu, vyžaduje instalaci do externí krabice nejlépe spolu s OMS 3311 nebo AMD 3311.   
 

7.1.5 Zapojení sirény LS 3300 

Siréna je připojena přímo na smyčku LOOP 3000. Napájení sirény je z napětí na smyčce. 
 
 
 

Adresa sirény a podmínky jejího spuštění se nastavují 
pomocí SW. 
Při instalaci je nutno pouze vybrat tón (trvalý tón dle 
DIN nebo kolísaný 650/990 Hz) a případně trimrem 
nastavit hlasitost sirény. 
 
 
Spodek sirény je upraven pro instalaci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.6 Zapojení alarmového indikátoru PL 3300 PA 

Tento indikátor se umísťuje nad dveře např. na patře a lze jej naprogramovat na aktivaci libovolného čidla nebo skupiny 
čidel. 
 
 
 
 

Pozn. Samostatnou elektroniku modulu lze objednat náhradní 
díl pod označením AOM 3301. 
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7.1.7 Zapojení majáku LB 3300 VXB 

Maják je připojen přímo na smyčku LOOP 3000. Napájení je provedeno z napětí na smyčce. 
 
 
 

Adresa majáku a podmínky jejího spuštění se 
nastavují pomocí SW. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.8 Zapojení sirény PL 3300 SE  

 
 
 
Sirénu lze zapojit buď samostatně, nebo ve 
spojení s čidlem. Rozdíl v zapojení je uveden 
ve schématu.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Praktická instalace a požadavky na kabeláž.  

Tato kapitola se zabývá požadavky na pozici instalace čidel a propojovací kabeláž. V následujícím textu jsou použity některé 
citace z norem, ale tyto jsou volně upraveny tak aby byl jejich smysl jednoznačný.  V žádném případě je nelze brát jak znění 
normy a autor nenese žádnou zodpovědnost za správnost a jejich případný odlišný výklad.  

8.1 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 (EN 60 266) 
„oheň retardující“ např. typ JyStY 1x2x0,8, nebo podobný (kroucený, stíněný). Není požadována funkční integrita dle ČSN 
730848 (požadavek ČSN 730875 čl. 4.11.1) 
 
Pro prvky které zajišťují výstupní funkci během požáru sirény, majáky, výstupní členy – klasifikace kabelu dle IEC 60 331 
„funkční integrita“, např. typ JE H StH 1x2x0,8, PraflaGuard 1x2x0,8 (kroucený, stíněný)- požadavek ČSN 730875 čl. 4.11.1 
Případně je požadována klasifikace B2ca dle požadavků Vyhl 23/2008. 
Pokud je zajištěno „že výpadkem přívodu napájení… dojde k samočinné aktivaci.“ není nutno navrhovat kabely s „funkční 
integritou“. Toto znění lze chápat jako bezpečná porucha – jakákoliv porucha na vedení zkrat nebo přerušení musí způsobit 
aktivaci připojeného PB systému.  Příkladem je magnet držící otevřené dveře.  
 
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 integrita“. 
 
Nově platí dle UE 305/2011 pro kabely instalované ve stavbě obecný požadavek „reakce na oheň“ klasifikace B2ca S1, D0 
nebo D1, Ex 
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8.2 Instalace automatických čidel 

Požadavek ČSN 342710  
Každá střežená místnost nebo ohraničený prostor musí obsahovat alespoň jeden automatický hlásič.  
Automatické hlásiče požáru se umisťují tak, aby příslušné produkty z jakéhokoli požáru ve střeženém prostoru mohly 
dosáhnout hlásiče bez nepřípustného zředění, zeslabení, nebo zpoždění. Na druhé straně ale musí být zajištěna přístupnost 
hlásičů za účelem údržby. Je třeba věnovat pozornost umístění hlásičů ve skrytých prostorech, pokud v nich může požár 
vzniknout, nebo se šířit. Takovými prostory mohou být dutiny pod zdvojenými podlahami, nebo nad podhledy. 
Čidla se umisťují v pozici vyznačené projektem s možným rozptylem cca 1 m. Ideální poloha je ve středu místnosti ale 
minimálně 0,5m od světel a výstupů VZT systémů tak aby je tyto technologie neovlivňovaly (zářivky elmg. vliv, VZT odsává 
nebo odfukuje kouř apod.). V případě, že strop je rozdělen nosníky je nutno přihlédnout na možné vzduchové kapsy tvořené 
těmito prvky. Od svislé stěny musí být čidlo vzdálené min. 0,5m. 
Vodorovná plocha místnosti střežená optickokouřovým hlásičem je (s přihlédnutím na dispoziční uspořádání a na výšku 
místnosti) asi 60- 100 m2.  
Vodorovná plocha místnosti střežená teplotním hlásičem je (s přihlédnutím na dispoziční uspořádání a na výšku místnosti) 
asi 20- 40 m2 a max. výška místnosti je 7,5m.   
Pracovní poloha hlásiče je VŽDY VODOROVNÁ – v jiné poloze není zaručena správná detekce a krytí IP.  
Hlásič je instalován v patici, přívod kabelu do patice je shora. Pokud je přívod kabelu z boku je nutno doplnit patici montážní 
podložkou APS nebo DAB. Tato podložka „oddálí“ hlásič o cca 2-3 cm od podkladu.  
Hlásič musí být viditelný z přístupového směru (ode dveří) a opatřen štítkem pro jednoznačnou identifikaci. Pokud je hlásič 
skrytý (v podhledu, v podlaze, uzavřen v rozvaděči) je možné jej doplnit paralelní optickou signalizací.  

8.3 Instalace sirén a majáků 

Sirény se instalují tak aby nedošlo k jejich poškození a případnému zcizení do výšky 3-4 m, eventuálně pod strop. Sirénu je 
nutné přibližně namířit do prostoru, kde potřebujeme poplach vyhlásit.  Je nutno dohlédnout aby nic nebránilo šíření zvuků 
od sirény (zaclonění potrubím VZT nebo podhledem).  U majáku je nutno zajistit aby byl „dostatečně viditelný ze všech 
stran“. 

8.3.1 Provedení linek sirén 

Jsou li použity linkové sirény (napájené a ovládané přímo z linky LOOP 3000) je nutno pouze zajistit jejich naadresování a 
případně naprogramování (pokud nebudou naprogramovány vůbec, budou defaultně reagovat na hlášení POPLACH).  
Jsou li použity sirény samostatné (spouštěné přivedením napětí 24V) je možno volit 2 různé linky sirén.  
Linka hlídaná   - tato linka je připojena na samostatný výstup ústředny označený ext.Sdr, sirény jsou zde zapojeny sériově 
(na sběrnici), nelze provádět odbočky a poslední siréna je zakončena koncovým odporem 1k. Na lince je stálé malé napětí a 
ústředna je kontroluje (zkrat, přerušení, klidový stav). Počet sirén je dán zatížitelností daného výstupu (zpravidla 400 mA) 
Linka je aktivována přivedením napětí 24V. 
Linka nehlídaná  - tato linka je připojena přes kontakt relé přímo na napětí 24V. 
 
Pozn. Nastavení tónu sirén – pokud potřebujete odlišit poplach v různých částech objektu, je možné na siréně nastavit jiný 
tón (až 32 možností). Doporučujeme řešit pro celý úsek jednotně, aby nedocházelo k mylnému vyhodnocení poplachu. 
 
Pozn. Norma ČSN 342710 čl. 6.6.1. předepisuje provedení linek jako hlídané 
Pozn. Zapojení majáků je obdobné, je možné kombinovat na jedné lince majáky i sirény.  
 

8.4  Zapojení V/V modulů 

Všechny V/V moduly mají možnost odděleného programování vstupů a výstupů. Vstupy jsou vyvážené jednoduše (jedním 
odporem) a pak mohou indikovat pouze klidový nebo poruchový stav nebo dvojitě (dvěma odpory) a pak mohou indikovat 
klidový, poruchový nebo poplachový stav. Použití vstupů je možné pro monitorování jiných PB systémů (VZT klapky, 
monitorování záložního zdroje, přítomnost napětí apod.) Výstupy jsou dvojího provedení typu relé nebo otevřený kolektor. 
Výstupní relé (zatížení cca. 30V/1A) zajišťuje galvanické oddělení o systému EPS, otevřený kolektor je možno použít pro 
spínání v soustavě SELV ústředny EPS.  
Výstupy lze naprogramovat v konfiguračním programu DPT jako volbu událostí na kterou chceme reagovat. Pokud 
programování neprovedeme, budou všechny výstupy defaultně spínat při poplachu.     

8.5 Zapojení OPPO 

OPPO se instaluje „obvykle 5 m od vstupu do objektu – ČSN 342710, ČSN 730875“ a slouží o ovládání ústředny pracovníky 
HZS.  Zajišťuje minimální funkce Indikace Požár, reset ústředny, vypnutí ovládaných zařízení, ZDP, jeho test a případě 
ovládání dalšího PB systému. Připojení OPPO k ústředně EPS nebo ABF panelu - kabel dle IEC 60 331 „funkční integrita“, 
např. typ JE H StH 4x2x0,8, PraflaGuard 4x2x0,8 (kroucený, stíněný). Minimální funkční zapojení je pomocí 6 ti drátů, viz 
dokumentace „Příručka pro montáž 3004“ nebo „Instalace přenosu“.  
Pro potřeby přenosu ZDP bývají instalační firmou požadovány další 2 páry (ZDP Vypnuto a ZDP Test) 
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8.6 Zapojení KTPO 

KTPO obsahuje objektový univerzální klíč a je požadován v případě, že je instalováno zařízení ZDP. Umisťuje se do fasády 
budovy (cca 1,5m výšky, dobře viditelný a přístupný) nebo do samostatného stojanu před vstupem do areálu. Připojení 
KTPO k ústředně nebo ABF panelu musí být provedeno kabel dle IEC 60 331 „funkční integrita“, 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 (odběr 12V/0,5A pro topné těleso).  
 
 
 
 
 

Nad KTPO se dále instaluje ještě maják (venkovní provedení) a k tomu je veden 
kabel samostatný kabel dle IEC 60 331 „funkční integrita“, např. typ JE H StH 
1x2x0,8, PraflaGuard 1x2x0,8 (kroucený, stíněný). Elektrický zámek KTPO se 
spíná pomocí relé (indukční zátěž nutná ochrana antiparalelní diodou), zapojení 
majáku je součástí potenciálových výstupů ostatních sirén.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.7 Zapojení panelu ABF 

Vedlejší panel se používá v případě, že je ústředna umístěna v neobsluhovaném prostoru (samostatný požární úsek). Může 
být použito i více panelů. Připojení panelu ABF k ústředně - kabel dle IEC 60 331 „funkční integrita“, 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.  Napájení panelu z ústředny je prakticky možné do délky kabelu 2x2x0,8 do 400m. Je li použit repeter 
pro linku RS 485 je nutno pro komunikaci vyčlenit 2 páry.  
  


