
Ústředna EPS a řízení SHZ 8010

• Přímé řízení stabilních hasících systémů s integrovanou částí 

detekce požáru  

• Až osm oblastí hašení na jedné sběrnici esserbus®

• Osm skupin hlásičů. V každé skupině až 30 automatických hlásičů

řady 9200 a IQ8Quad (řada 3), popř. řady 9000 

• Skupina hlásičů manuálního poplachu, hlásičů nouzového 

zastavení, hlásičů zaplavení a hlásičů poruchy hasicího zařízení 

• Třináct libovolně programovatelných relé 

• Integrované řízení aktivace hasicích systémů s impulsním

postřikem (např. Aquasafe) 

• Zařízení je schváleno podle VdS 2095, VdS 2496 a EN 12094

Integrované řešení pro větší

hospo dárnost

Ke komplexní protipožární ochra-

ně patří cílené lokální nasazení

hasicího prostředku na místě tak,

aby byl oheň uhašen již ve fázi

vzniku a zabránilo se jeho další-

mu šíření. Speciálně pro tuto

oblast je určena ústředna EPS 

a řízení 8010. Tato ústředna

poskytuje optimální ochranu jak

pro objekty střední velikosti, tak pro velké objekty. Zařízení hlásí

události do nadřízené požární ústředny a v případě, že je to poža-

dováno, může samostatně a nezávisle spustit hašení. 

Flexibilní protipožární ochrana s mnohostranným připojením

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 jako samostatné zařízení i jako účastník

na sběrnici esserbus® je flexiblilním a cenově výhodným řešením. Na vstu-

py každé z 8-mi skupin hlásičů lze připojit až 30 automatických hlásičů

požáru, technických alarmových modulů, nebo výstupních kopplerů esser-

bus®. V režimu provozu se závislostí reakce dvou hlásičů se počet hlásičů

požáru snižuje na 25. Jako doplněk je k dispozici dalších 5 technických

skupin pro hlásiče manuálního poplachu, nouzového zastavení, doplňko-

vého zaplavení, zablokování a poruchy hasicího zařízení. 

Zařízení k řízení aktivace hasicího prostředku má k dispozici 13 libovolně

programovatelných a odděleně jištěných reléových výstupů pro řízení 

a stavové funkce. Ty lze vypínat jednotlivě na ovládacím panelu ústředny

EPS a řízení SHZ 8010, nebo z požárních ústředen při provozu na sběrni-

ci esserbus®. Pomocí kopplerů sběrnice esserbus® (12 relé, nebo 32 opto-

výstupů) lze navíc realizovat až 100 dalších výstupů. 

Rozdílné oblasti hlídání a kontroly

1. oblast hlídání a kontroly

• Detekce
• Signalizace
 poplachu
• Hašení

2. oblast 
hlídání a kontroly • Detekce
 • Signalizace
    poplachu
 • Evakuace



Hospodárnost na kruhu i v síti

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 může

být pomocí komunikačního koppleru

provozována na sběrnici esserbus®

nebo esserbus®-PLus. Tak lze využít

všechny výhody technologie kruhové

sběrnice se zachováním provozu při

poruše a přerušení - vysoká provozní

bezpečnost, spolehlivost a hospodár-

nost, mnohostranné možnosti komuni-

kace a možnost libovolné konfigurace.

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 nabízí

optimální řešení v oblasti protipožární

ochrany. Veškerá hlášení a události jsou

přehledně k dispozici všem prvkům

sběrnice.  

Snadné a přesné programování 

Programování se provádí pomocí servisního PC (notebook) přímo na místě.

Zákaznická data se přenášejí sériově do zařízení. Možnost flexibilního progra-

mování kromě připraveného „standardu rozhraní hašení” podle VdS umožňu-

je i přímé řízení stabilních hasicích zařízení: vodních, práškových, plynových

a pěnových. 

Plánované a spolehlivé řízení hasicích prostředků 

Nasazení hasicích prostředků lze naprogramovat cíleně a s individuálním

časovým průběhem hašení. Tak se například pomocí časového intervalu

poplachu pro odchod osob nastavuje prodleva mezi spuštěním poplachu

k hašení a zaplavením v rozsahu 1 až 254 sekund. Trvání časového inter-

valu zaplavení je nastavitelné v rozsahu 1 až 600 sekund. Časový interval

dodatečného zaplavení je nastavitelný v rozsahu 1 až 254 sekund 

a časový interval zbytkového zaplavení (po uzavření ventilu nádrže) 

v rozsahu 0 až 254 sekund. 

K řízení hasicích systémů s impulzním postřikem stříkající vodou, jako je

např. Aquasafe, lze konfigurovat samostatný mód programování.

Programovací nástroj definuje také chování a dobu trvání řízení pro každý

úsek aktivace. Individuální definice všech aktivací umožňuje flexibilní říze-

ní hasicích prostředků ve všech oblastech hašení.
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Příklad zapojení ústředny EPS a řízení SHZ 8010 na sběrnici esserbus®



Hašení probíhá pokud nebyla aktivována skupina nouzového zastavení. 

Tímto způsobem je možné realizovat konfigurace přímo na míru pro každý

účel použití. 

Snadná a ekonomicky výhodná instalace

Nová koncepce zásuvných modulů umožňuje komfortní integraci do 19”

skříně při montážní výšce pouhých 3U (13,35 cm). Pohodlné připojení peri-

ferních zařízení se provádí na zadní stěně montážní skříně. K propojení se

používá speciální propojovací sada složená z propojovacího kabelu a kon-

zole se svorkovnicí, což umožňuje instalaci i zkoušení periferních zařízení

před montáží ústředny EPS a řízení SHZ. Pro montáž do stojanových skří-

ní se doporučuje použít uchycení pro velká zatížení od příslušného výrob-

ce skříně.

Ústředna EPS 
a řízení 

SHZ 8010
č. 1 až č. 5 

Přívod napájecího napětí 230 V

Technické vybavení pro
připojení, včetně

připojovacího kabelu
výrobek č. 788653

nebo č. 788654

Systém řízení a správy
WINMAG

essernet®

esserbus®-PLus

Oblast hlídaná ústřednou EPS 
a řízení SHZ 8010

Připojení ústředny EPS a řízení SHZ 8010 na sběrnici esserbus® s napojením do sítě essernet®

Základní zobrazení kabelového propojení ve skříni
rozváděče

Souprava k připojení ústředen EPS a řízení SHZ Příklad montáže do skříně rozváděče
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Technické údaje
Č. výrobku 788014.CZ, 788015, 788012, 788013

Jmenovité napětí 230 V AC

Jmenovitý kmitočet 50 Hz

Jmenovitý proud 0,7 A

Síťový napájecí zdroj 24 V DC/max. 2,5 A

Záložní nouzové napájení max. 2 akumulátory 12 V DC/24 Ah

Podmínky okolního prostředí Třída 3k5 podle IEC 721-3-3:1994

Teplota okolního prostředí -5 °C až +50 °C

Teplota skladování -10 °C až +55 °C

Třída ochrany I podle DIN EN 60950

Stupeň krytí IP 30

Barva modrá, podobná jako RAL 5003 světle šedá, podobná jako RAL 7035

Kryt ocelový plech ocelový plech

Hmotnost (bez akumulátorů)cca 10,1 kg cca 18,3 kg

Rozměry (Š × V × H): 483 x 132 x 403 mm (bez rukojetí) 488 x 625 x 210 mm

VdS certifikace G 200090/G 205064 G 205064

Údaje pro objednání Č. výrobku

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010, série 3 788012

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010, série 3, s ovládacím panelem 788013

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010, 19” provedení, série 3, s ovládacím panelem 788014.CZ

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010, 19” provedení, série 3, bez ovládacího panelu 788015

Příslušenství
Ovládací panel pro výrobek č. 788012/788013 788404

Doplňková volitelná výbava - indikace stavu skupin a počítadlo poplachů pro výr. č. 788012/788013 788016

Propojovací sada, 1 m, pro výr. č. 788014/15/24/25 788653

Propojovací sada, 2 m, pro výr. č. 788014/15/24/25 788654

esserbus® - komunikační koppler 808615

Programovací software pro ústředny EPS a řízení SHZ 8010 775814
Další údaje pro objednání najdete v katalogu protipožární technika ESSER
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č. výrobku: 788014.CZ a 788015 č. výrobku: 788012 / 13
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