
 

 

 

 

 

 

 

Typ: DCC 8 Obj.č.    1112-074 

Krátký popis: 

Kompaktní, konvenční ústředna s 8 až 16 ti linkami. 

 

Použití: 

Ústředna DCC8 má v základní výbavě 8 linek klasických, neadresovatelných čidel. Ústřednu lze dovybavit dalšími 

dvěma kartami GE 4 pro 12 až 16 linek. Dále lze doplnit další kartu SE4 pro  4 potenciálové výstupy pro sirény a 
výstupy lze posílit modulem  RM8  který obsahuje 8 relé 12V/1A. 

Ústředna je určena pro malé aplikace kde vystačíme s malým počtem čidel. Technické parametry linky umožňují 
připojení max. 32 prvků Lze připojit veškeré čidla řady CT 3000. 

Výstupní relé Poplach, Porucha, potenciálový výstup  24V pro sirény    

Na předním panelu ústředny jsou zobrazovány všechny stavy nutné k provozování systému EPS, jako je Poplach nebo 
Porucha s přesným určením hlásící linky (nelze určit přesně hlásící čidlo) EN 54-2. Obsluha ústředna je velmi 
jednoduchá. 

Parametr 

Napájení 180-260 V /120 W max. příkon       

Nouzové napájení  12 V z aku 12V/18Ah,  instalace do ústředny 

Odběr 10 mA v klidu /110 mA při poplachu  

Obsluha  
21 LED pro siganlizaci stavů a 6 tlačítek pro obsluhu 

2 přístupové úrovně pro obsluhu a servis 

Rozšíření ústředen  

Modul GE 4  - na 12 nebo  16 linek  

Modul SE 4  - další 4 linky sirén - potenciálový výstup 24V/300mA 

RM 8 – 8 výstupních relé 12V/1A 

Linka čidel Max. 32 prvků řady CT 3000 

Výstupy  (releové) 2 x relé Poplach, Porucha  60V/3A max. 

Výstupy (potenciálové) 4 x 24V/300 mA  hlídaný (pro sirény) 

Provedení 
Plastová skříň z ABS, barva světle šedá (RAL 7035) 

s ovládacími tlačítky a indikačními LED 

Rozměry  345x455x128 mm váha 4,3 kg (bez baterií) 

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

Odpovídající normy EN 54- 2,4 

Certifikace CDP 1293 – CPD-0133  

Dodávka Ústředna kompletní připravená k nasazení (bez baterií) 

 



 

 

 

 

 

 

 

Doporučení k projekci a instalaci  

 
Ústředna se instaluje pomocí šroubů (v příbalu i s hmoždinkami) na zeď ve výši 

přibližně ve výši 1,5-1,6m tak aby byla dobře přístupná na obsluhu.  

ČSN 730875 definuje (čl.4.4) požadavky na umístění ústředny v samostatném 

požárním úseku nebo v součásti požárního úseku (např. ohlašovna požáru) 

v provozovaném objektu (24 hodin obsluha). Ústřednu lze doplnit i systémem zařízení 

dálkového přenosu s přenosem signálu Poplach a Porucha (výstupy relé)   

Připojíme linky čidel  - každá linka musí být zakončena v posledním čidle 

koncovým prvkem, který zajišťuje indikaci přerušení linky.   

Připojíme linky sirén  - každá linka musí být zakončena v posledním čidle 

koncovým prvkem, který zajišťuje indikaci přerušení linky. 

Do ústředny osadíme baterii 1 x 12V/7Ah  

Ústřednu připojíme na přívod napájení 230V.  

Zapneme napájecí napětí – ústředna provede vlastní kontrolu a poté je ústředna  

připravena k provozu.  

 

Přehled připojitelných čidel  

CT 3000 O Automatický hlásič optickokouřový  

CT 3000 T Automatický hlásič tepelný 

CT 3000 OT  Automatický hlásič kombinovaný (optický a tepelný) 

CT 3001 O Automatický hlásič optickokouřový  

design „mřížka“ 3 barevná provedení  

CT 3005 O Automatický hlásič optickokouřový 

design „ploché sklo“  2 barevná provedení 

CT 3000 ABS Tlačítkový manuální hlásič,  provedení plast 

 

 

Poznámky k návrhu  
Dle platných norem smí být na jedné lince max. 32 čidel 

Na lince se nesmí kombinovat čidla automatická a tlačítkové hlásiče.    


