
 

Postup a požadavky na zprovoznění systému EPS  
Součástí dodávky systému EPS je i práce našeho technika přímo na místě zakázky. Pro úspěšné a 
rychlé zprovoznění systému je nutno nastavit určitá pravidla.  

 

Činnost zajišťovaná naší výpomocí  

 Oživení a naadresování připojených čidel na smyčkách, odstranění případných poruch.  

 Zprovoznění periferií (OPPO, ZDP, výstupních modulů) 

 Základní nastavení a konfigurace sítě (je li instalována) 

 Nastavení parametrů ústředny, její organizace, časování, prvotní rozdělení do skupin  

 Vysvětlení dalších naprogramování (popisy čidel) 

 Prvotní návrh řešení výstupních sekvencí (spínání technologie) 

 Vysvětlení požadavků pro předání systému EPS dle Vyhl 246/2011. 

 Proškolení obsluhy    
Pozn. 

Předpokládaný časový rozsah pro práci našeho technika je 3-4 hodiny práce. Tato práce 

je v ceně dodávky systému.       

 

Výchozí stav  

Pro rychlé oživení systému EPS je nutno předem zajistit tyto podmínky  

 Ústředna instalována na požadovaném místě  

 Zapojený a funkční přívod 230V 

 Veškerá kabeláž zavedená do ústředny (pokud je to možné i připojená na odpovídající svorky) 

 Smyčky čidel osazeny prvky a zkontrolovány (viz pozn. níže)  

 Periferie (ABF panel, OPPO, ZDP) instalovány a připojeny  
 

Pozn.  

Největší problém je připojení čidel EPS a případné odstraňování chyb a poruch. Výchozí 

stav smyčky je následující  

 Připojeno maximum možných prvků (dle projektu) na smyčce. Pokud toto není splněno, 
bude zprovozněno jen to, co je možné aktuálně připojit a bude dohodnut postup při 
připojení zbývajících prvků   

 Změření izolačního stavu kabelu smyčky mezi stíněním a zemí, mezi + pólem, zemí a 
stíněním viz bod „6.1.2 Doporučená měření smyčky“ manuálu Prvky LOOP 3000 

 Změření impedance vodiče + pólu (výchozí a zpětné vedení). 

 Připojené výstupy na návaznou technologii 
 

Výsledný stav po zprovoznění by měl být následovný  

 Ústředna v provozu, připojeno maximum instalovaných čidel. 

 Případné indikované poruchy jsou jasné a vysvětlené (chybí instalace kvůli stavební 
nedodělanosti apod). 

 Máte základní znalosti nutné pro obsluhu systému  

 Byl dohodnut postup pro dokončení zakázky    
 

 



 

 

Závěr  

Nastudujte si manuál a pokuste se provést alespoň částečnou adresaci čidel.   

Definujte si předem okruhy otázek, které potřebujete řešit.    

Náš technik není vybaven na hrubou montáž (kabeláž, instalace patic, instalace ústředny), prosím 
počítejte s touto skutečností. 

Smažte se maximálně připravit celou zakázku tak aby oživení bylo rychlé a nedocházelo ke 
zbytečnému zdržení. 

Využijte jeho přítomnosti k přímému dovozu chybějícího materiálu  

 

 

Doporučená dokumentace 

Manuály   Instalace_3004  

3004 PLUS_ Servis 

Prvky LOOP 3000 

Manuály jsou přístupné na internetových stránkách Variant plus s.r.o https://www.varnet.cz/ vždy 
v sekci pro odpovídající ústřednu EPS.  

 

https://www.varnet.cz/

