
Externí ovládací panel

Vlastnosti

u Pohodlná dálková obsluha ústředny EPS shodná
s řídicí jednotkou ústředny

u Vícebarevný displej

u 11 indikátorů LED signalizujících provozní stav sy-
stému

u Povrchová nebo zápustná montáž

Externí ovládací panel představuje praktické řešení pro
dálkovou obsluhu Ústředny EPS FPA‑1200, Modulární
ústředny EPS FPA‑5000 nebo celé sítě. Provedení uživa-
telského rozhraní je stejné jako u řídicích jednotek
ústředen FPA‑1200 a FPA‑5000, a proto umožňuje intui-
tivní a rychlou obsluhu.
Do sítě s ústřednami EPS FPA‑5000 může být připojeno
až 32 řídicích jednotek ústředny, externích ovládacích
panelů a server OPC.
Ústřednu EPS FPA‑1200 lze propojit prostřednictvím sí-
tě až se třemi Externími ovládacími panely FMR‑5000.

Přehled systému

Č. Popis

1 Stavové indikátory LED

2 Klíčový spínač

3 Dotykový displej LCD

4 Membránová tlačítka

Funkce

Propojení do sítě
V rámci jedné sítě lze propojit až 32 řídicích jednotek
ústředny, externích ovládacích panelů a server OPC.
V závislosti na požadavcích aplikace lze řídicí jednotky
ústředny a externí ovládací panely uspořádat do skupin
a definovat jako síťový nebo místní uzel. V rámci skupiny
lze zobrazit pouze stavy ústředen pro stejnou skupinu.
Síťové uzly umožňují zobrazit a ovládat stavy všech
ústředen bez ohledu na skupiny. Místní uzly zobrazují
stavy příslušné ústředny.
Pro připojení do sítě přes rozhraní CAN nebo Ethernet
lze zvolit následující topologie připojení:

• Záložní kruhové vedení přes rozhraní CAN1 a CAN2
(maximálně 32 uzlů)

• Kruhové vedení Ethernet (maximálně 32 uzlů)
• Více kruhových vedení CAN s páteřní sítí Ethernet

a až 32 uzly
Pro připojení do sítě pomocí optických vláken lze použít
různé převodníky. Podrobné informace o vhodných ty-
pech převodníků a maximálních délkách vedení nalezne-
te v průvodci připojením do sítě pro ústřednu EPS
FPA-5000 (je dostupný ke stažení).

Signalizace poplachu
Signalizačním prvkem je dotyková obrazovka TFT s vyso-
kým rozlišením (320 × 240 bodů) a automaticky aktivo-
vaným podsvícením. Průběžné informace o provozním
stavu ústředny nebo systému poskytuje 11 indikátorů
LED. Pro vizuální zobrazení poplachů nebo poruch lze
použít moduly signalizačního zařízení s indikátory LED,
přičemž každý obsahuje 16 detekčních bodů.
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Ovládání / zpracování zpráv
Obsluha a zpracování všech zpráv jsou snadné a intuitiv-
ní zásluhou ergonomicky navrženého ovládacího panelu
s dotykovou obrazovkou TFT nabízející ovládání pomocí
nabídek a vícebarevné zobrazení. K tomuto účelu slouží
trvale umístěná tlačítka na pravém, dolním a horním
okraji displeje a také variabilně umístěná virtuální tlačít-
ka na dotykovém displeji.
Jednotka je vybavena klíčovým spínačem, který se na-
chází pod stavovými indikátory LED a má dvě programo-
vatelné přepínací polohy, např.:

• Pro přepínání mezi denním a nočním režimem a na-
opak

• ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ poplachu (interní a externí po-
plach)

Rozhraní
Rozhraní Ethernet se 2 porty umožňuje připojit ústřednu
IP do sítě nebo implementovat software BIS do místní
sítě. K dispozici je rovněž rozhraní USB, které umožňuje,
kromě rozhraní Ethernet, načíst požadovanou konfigura-
ci.

Ukládání a tisk zpráv
Zprávy a události se ukládají do vnitřní paměti a lze je
kdykoliv zobrazit na displeji. K jednotce lze připojit ti-
skárnu protokolů pro tisk příchozích zpráv.

Jazykové varianty
Jazyk nabídky lze zvolit libovolně.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Německo VdS G 208161 FMR-5000

Polsko CNBOP 2919/2014 Certyfikat zgodnosci
FMR-5000-C-03

CNBOP 1805/2013 Świadectwo dopuszczenia
FMR-5000-C-03

Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součást

1 FMR-5000 Externí ovládací tablo, uživatelské rozhraní a
etikety v jazyce dané země

1 Dokumentace

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí 12 až 30 V DC

Maximální odběr proudu  

• Pohotovostní režim 140 mA při 24 V DC

• Poplach 230 mA při 24 V DC

Max. odpor 18 Ω

Maximální délka kabelu  

• Připojení do sítě CAN 1 000 m
závisí na konfiguraci, topologii a
typu kabelu

• Připojení do sítě Ether-
net/IP pomocí optických
vláken

24 až 40 km

Mechanické vlastnosti

Zobrazovací prvek Vícebarevný displej TFT
s úhlopříčkou 14,5 cm
a 320 × 240 pixely

Ovládací prvky Dotyková obrazovka s aktivním
povrchem 127,5 × 170 mm

Pevné ovládací prvky 22 tlačítek, 1 klíčový spínač,
1 restartovací tlačítko

Pevné zobrazovací prvky 11 indikátorů LED

Rozhraní CAN1, CAN2, ETH1, ETH2, USB,
RS232

Vstupy signálů IN1/IN2

Rozměry (V × Š × H) 280 × 340 × 87 mm

Displej LCD (V × Š) 86 × 116 mm

Materiál a barva krytu Plast ABS, světle šedá barva
(podobná odstínu RAL 7035)

Hmotnost Cca 3 kg

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota −5 °C až 50 °C

Přípustná skladovací teplota −20 °C až 70 °C

Informace o objednání

FMR-5000-C-15 Externí ovládací panel CS
Dálková obsluha ústředny napodobující obsluhu pomocí
řídicí jednotky ústředny. Česká verze.
Číslo objednávky FMR-5000-C-15
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