
 

 

 

 

 

 

 

Typ: I-Ceck 3000, DPT 3000 Obj.č.    0908- 161, 162 

Krátký popis: 

SW pro nastavení,naprogramování a kontrolu smyček 

LOOP 3000 a ústředen 3004+, 3400, 3500 

 

Použití: 

Program I-Check je určen k nastavení parametrů linkových prvků. Lze je využít jednak přímo na ústředně 3004+, 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 

 

Program DPT je určen pro nastavení vlastnosti ústředen, umožňuje definovat skupiny a výstupy, doplnit 

podmínky pro jejich spínání a u čidel doplnit popisy, které budou zobrazeny na displeji. 

Shodný pro všechny typy ústředen výrobce Detectomat 3004+, 3400, 3500  

 

Z obou programů lze udělat datové exporty (tabulka Excel) 

Parametry 

Dodávka  Licence ke stažení, vypálení na CD na vyžádání 

Požadavky na PC  

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. 

Verze I-Check současná platná verze 4.25  (k 1/2017) 

Verze DPT  
10.7 (k 1/2017) 

Určen pro ústředny 3004+, 3400, 3500  všech verzí 

  

 

 

Program I-Check je nutno použít i pro 

diagnostický přípravek LT 3000. 



 

 

 

 

 

 

 

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 jsem původně připojovali k tomuto portu nebude funkční). 

 

Program I-Check k ústředně 3004+ 

K přenosu dat je určen modemový kabel (obj.č. 0908-167) zakončený konektory CANON 

9PIN  F - M (samice-samec). Konektor pro připojení SW je přímo na smyčkové kartě DLI 

CANON 9 Pin Male. Kabel je označen jako „přímý“ se zapojením vývodů dle tabulky. 

 

Program DPT k ústředně 3004+ 

K přenosu dat je určen „křížený“  kabel (obj.č. 0908-169) zakončený na obou stranách 

konektorem CANON 9PIN F-F (samice-samice).   Připojuje se v PC do sériového portu 

(převodník USB/seriál je možný) a na straně ústředny do konektoru na desce CPU. 

  

Kabel I-Check Kabel DPT 

9 PIN - F 9 PIN -M 9 PIN - F 9 PIP -F 

1 1 1 1 

2 2 2 3 

3 3 3 2 

4 4 4 6 

5 5 5 5 

6 6 6 4 

7 7 7 8 

8 8 8 7 

9 9 9 9 

 

 

Připojení k ústředně 3400 – USB kabel A-B 

Připojení k ústředně 3400 – USB kabel Mikro 


