
 

Typ: dc 3004 plus Obj.č.    0908- 131,132 

Krátký popis: 

Modulární, adresovatelná, analogová, mikroprocesorově 
řízená ústředna určena pro střední až velké aplikace. 
Ústředny lze vybavit potřebnými moduly dle požadované 
instalace. 

 

Použití: 

Ústřednu 3004 plus lze vybavit potřebnými moduly dle požadované instalace. K dispozici jsou moduly 1 nebo 2 
kruhových linek pro velké aplikace i v redundantním provedení, modul připojení hasicího úseku nebo modul pro síťové 
propojení ústředen. Technické parametry linky umožňují připojení 126 linkových prvků při celkové délce 2 drátového 

vedení až 3500 m. Veškeré linkové prvky (čidla, sirény, majáky, V/V členy) jsou adresovatelné, mikroprocesorově 
řízené s vlastní programově nastavitelnou logikou a diagnostikou.  

Výstavba ústředny volitelná 1,2,3,4 kruhové linky po 126 prvcích 

V případě síťového propojení ústředen BITBUS lze zapojit libovolnou kombinaci až 32 ústředen dc 3004 spolu s 
paralelními ovládacími panely ABF a dalších (celkově až do 64) síťových modulů pro výstupy a zobrazení. V síťovém 
provedení lze dále instalovat nadstavbový SW pro možnost vizualizace celého systému EPS. 

Na displeji ústředny jsou zobrazovány všechny stavy nutné k provozování systému EPS, jako je Poplach nebo Porucha 
s přesným určením aktivního prvku dle požadavků EN 54-2. 

Parametr 

Napájení 230 V /72 W max. příkon       

Záložní napájení  24V z aku 2x 12V/26Ah max. 

Odběr 250 mA v klidu /400 mA při poplachu  

Rozhraní  RS 232 (tiskárna), RS 485 (bitbus) 

Síťování ústředen  Až 32 ústředen síť bitbus 

Možnosti programování  
Program DPT pro programování ústředen 

Program I-Check pro programování čidel  

Paměť protokolu událostí  500 událostí 

Programové skupiny 128 skupin volně programovatelných  

Provedení 

Plechová skříň, barva světle šedá (RAL 7035) s ovládacími tlačítky, 

klávesnicí a displejem 

V-490mm, Š-420 mm, H-210mm 

Provedení 0908-132 má menší hloubku skříně H-150mm 

Možno i v provedení do 19“ racku 

Krytí   IP 30         (-5 °C až 40 °C max. 95% vlhkost) 

Odpovídající normy EN 54- 2,4 

Certifikace CDP 0786-CPD-20530 

Dodávka 
Základní skříň vybavená zdrojem, procesorovou a řídící kartou, předním 
obslužným tablem s LC displejem 160x80 bodů, klávesnicí a LED indikací.  

Min. vybavení  
2 pozice pro modul kruhových smyček DLI3240P -  xx 

Prostor pro 2 aku 12V/ 26 Ah max. (pro 0908-132 pouze 2x 12V/18Ah) 



 

 

Technická data 

 dc 3004 plus 

Rozměry  (V x Š x H) 0908-131    - 420 x 490 x 210 mm/ hmotnost 12,5 kg 

0908-132     -420 x 490 x 145 mm/ hmotnost 12 kg 

Výstavba 1  až  4 smyčky LOOP 3000 /po 126 adresách 

Možnosti připojení dalších 

modulů 

DLI3240P X1-1L:   1 kruhová smyčka 126 adres 
DLI3240P X1: 2 kruhové smyčky 2x 126 adres 
DLI3240P X1 -R: 2 kruhové smyčky 2x 126 adres (redundance) 
CP CLI X1:                        8 kolektivních linek 
CP ZM 8:   LED zobrazovač 8 skupin 
CP ZM 32:                       LED zobrazovač pro 32 skupin 
CP ADB 48:                        Interface pro rozšíření zobrazovače (42 skupin) 
CP TI:  Interface OPPO a KTPO 
IP-EPS:                                Interface pro ZDP (RADOM a NAM) 
RB 8:  karta pro 8 relé 250V/5A 
SC 8:  karta pro 8 hlídaných výstupů pro sirény 
SC 4:  karta pro 4 hlídaných výstupů  pro sirény 
CP AM 32:                          karta pro 24 výstupů (24V/90 mA) 
CP SIE:  modul výstupů pro hašení dle VdS 
PIP2:  termotiskárna 

Možnosti připojení siťových 

prvků 

BITBUS 

ABF  paralelní ovládací panel   
BBR  opakovač pro metalickou sběrnici BITBUS (max. 13 km) 
BB CPU  modul výstupů na síti BITBUS 
BB 32  karta 32 výstupů typu otevřený kolektor 
BB 16  karty 16 releových výstupů  30V/2A 
BB LED  karta  pro připojení 192 LED  (pro synoptické tablo) 
USB BIT  připojení na PC pomocí USB vstupu  (nadstavbový systém) 
ETH BIT   připojení na PC pomocí Ethernet   (nadstavbový systém) 
LWL konvertor převod BITBUS na optické vlákno 

Parametry  smyčky 126 adres  (veškeré prvky ze sortimentu Detectomat splňující parametry LOOP 3000) 

Max. délka vedení 3500 m  kabel 1x2x0,8 

Vstupy a výstupy  ústředny  

 

3 x potenciálový vstup (pevně dané, nelze programovat) 
3 x releový výstup 30 V DC / 2 A 
Relé 1 = Sumární Poplach 
Relé 2 = Sumární Porucha (v klidu sepnuto) 
Hlídaný výstup  pro sirény 24V max. 400 mA 
Potenciálové výstupy 9 x otevřený kolektor 24V/90 mA (pevně dané, nelze programovat)  
Potenciálové výstupy 8 (nebo 16) x otevřený kolektor 24V/90 mA (programovatelné) 

Prvky přímo připojitelné na 
smyčku LOOP 3000 

 

PL 3300 OTi Fusion:    multisenzorový hlásič opticko/tepelný s vyhodnocovacími algoritmy 
PL 3300 OTi:  multisenzorový hlásič opticko/tepelný s vyhodnocovacími algoritmy 
PL 3300 COBT:  multisenzorový hlásič CO/tepelný 
PL 3300 OT:  multisenzorový hlásič optický/tepelný  
PL 3200 O:   hlásič optický (nejlevnější typ) 
PL 3300 O:   hlásič optický 
PL 3300 T:   hlásič tepelný 
PL 3301 O:   hlásič optický (design „mřížka“,  barevné provedení) 
PL 3305 O:   hlásič optický (design „sklo“,  barevné provedení ) 
PL 3300 PBDH-ABS:  tlačítko (plast) 
PL 3300 PBDH-ALU:  tlačítko (kovové) 
IOM 3311:   1 vstup/1 výstup (relé) 
OMS 3301:  1 výstup pro sirény (relé) 
AMD 3311:  1 vstup/1 výstup (OC 0,5A) 
OMS 3301 mini:  1 výstup pro sirény (OC 0,5A) 
AOM 3311:  1 potenciálový výstup (24V, 5mA) 
TCM 3300:  připojení kolektivních a speciálních čidel 
PL 3300 PA:  optická signalizace 
PL 3300 SE                         houkačka 
LB 3300 VXB:  maják  

 


