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Instalace programu 

Odstranění předcházející verze 

Předtím než se pustíte do instalace nové verze programu Site Installer, doporučuje se odinstalovat 

každou předcházející verzi. Toto dosáhnete standardní cestou přes ovládací panely systému 

Windows. 

Instalace programu Site Installer 

Pro správnou funkci je třeba mít nainstalováno následující programy: 

• Microsoft .Net Framework 2.0 (.Net) a vyšší, 

• Microsoft SQL Server Compact Edition 3.5 SP1 (SCEE) a vyšší, 

o 64bit verze SSCE potřebuje mít nejdříve nainstalovanou verzi 32bit 

• Microsoft Data Access Components 2.6 (MDAC) a vyšší, 

o Pouze pro otevření starých databází ze Site Installeru v2.4.0.0 

Instalace požadovaných komponent (uvedených výše) je automatická, pokud jste připojeni při 

instalaci softwaru k síti internet.  Uvedené komponenty lze také v případě nutnosti stáhnout ze 

stránek http://www.microsoft.com/downloads/. 

Bez nainstalovaného .Net se aplikace nespustí. Bez nainstalovaného databázového systému se 

program pravděpodobně spustí, ale nepůjde otevřít či vytvořit konfigurační soubory. 

Konfigurace softwaru 

Základní popis programu Site Installer 

V záložce SOUBOR, lze nalézt následující nabídky: 

• Nový – založení nového projektu. 

• Otevřít – otevření stávajícího projektu.  

• Report – možnost exportu soupisu všech prvků zapojených v systému (např. vhodné pro 

revizi), soupis prvků se vyexportuje v novém okně internetového prohlížeče. 

V záložce ÚDRŽBA, lze nalézt následující nabídky: 

• Stáhnout data z ústředny – tato nabídka slouží pro stažení dat z ústředny do PC. Nejdříve je 

nutné jít na ústředně do instalačního menu a tam zvolit možnost oživení a natavení a tam 

stažení dat aktivovat. 

• Nahrát data do ústředny – probíhá obdobným způsobem jako stažení dat z ústředny. 

• Nahrát logo do ústředny – displej ústředny může ve výchozím zobrazení zobrazovat libovolný 

obrázek – např. logo vaší instalační firmy. 

• Nastavení – slouží k nastavení správného COM portu. 

• Kalibrace obrazovky – slouží ke kalibraci obrazovky v případě, že obrazovka nereaguje na 

dotyk (např. po vymazání do továrního stavu CDR). 

• Přijmout seznam událostí – v této nabídce lze stáhnou historii připojené ústředny (nutno 

předem zadat uživatelský kód 2214 a zvolit nabídku „uložit historii do PC“). 
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• Aktualizovat firmware – podrobnosti viz. kapitola aktualizace firmwaru. 

• Sejmout obrazovku – tato funkce slouží uložení aktuálního obrázku obrazovky do PC, 

výsledné obrázky se ukládají ve formátu bmp. 

• Vymazat CDR – tento příkaz provede kompletní vymazání nastavení a paměti ústředny, po 

vymazání je třeba provést kalibraci obrazovky, nastavit jazyk a případně zobrazení menu. 

• Setup RF Hybrid – slouží k nastavení bezdrátové nadstavby systému. 

V záložce NÁSTROJE, lze nalézt následující nabídky: 

• Výběr jazyka – zde je možné si vybrat jazykovou lokalizace softwaru (14 jazyků včetně 

češtiny). 

• Vyřešit konflikt názvů zón – tato funkce zkontroluje názvy všech zón a v případě výskytu 

duplicitních názvů tento problém vyřeší. 

Změna jazykové lokalizace 

Ve výchozím stavu se vám program spustí v anglickém jazyku. Pokud máte zájem přepnout do české 

lokalizace, lze toho docílit zvolením nabídky Tools – Set Language – čeština. Program se vám 

následně resetuje a spustí se již v české lokalizaci. 

Vytvoření konfiguračního souboru 

Pro začátek nové konfigurace ústředny EPS je zapotřebí nejdříve vytvořit konfigurační soubor.  Toho 

lze docílit následujícími kroky: 

1. Z nabídky Soubor zvolte možnost Nový. 

2. Vložte jméno konfiguračního souboru (projektu). 

3. Vyberte umístění, kde bude konfigurační soubor uložen. 

4. Nyní stiskněte Uložit/Otevřít pro uložení souboru. 

5. Následně se vám spustí okno, kde lze vyplnit detaily o instalaci. 
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Otevření existující konfigurace 

Jakmile vytvoříte konfigurační soubor, můžete se k němu kdykoliv vrátit přes nabídku Soubor – 
Otevřít.  Pokud otvíráte starý formát konfiguračního souboru (.mdb) automaticky se upgraduje a uloží 
ve formátu .sdf. Originální soubor zůstane beze změny. 
 

Stažení konfigurace ústředny 

Pro stažení současné konfigurace ústředny EPS, postupujte dle následujících kroků: 

1. Otevřete konfigurační soubor či vytvořte nový projekt. 

2. Ujistěte se, že byla na ústředně provedena auto-adresace (pouze pokud se jedná o první 

oživení ústředny). 

3. Propojte počítač s portem na ústředně EPS za použití 9-žilového sériového kabelu. 
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4. Následně je nutné nastavit správný COM port, toho lze docílit v menu Údržba - Nastavení 

 

 

 

5. Následně je nutné zadat na ústředně EPS instalační kód (143243) a zvolit možnost Oživení a 

nastavení – Stáhnout data DO PC. 

6. Následně v softwaru Site Installer spustíte stažení dat do PC přes menu Údržba – Stáhnout 

data z ústředny. Pokud nedodržíte posloupnost výše popsaných kroků, komunikace 

neproběhne. 

7. V softwaru se vám poté zobrazí v levé části okna nově přidaná ústředna. 

8. Důrazně doporučujeme si vždy udělat zálohu konfiguračního souboru (zkopírovat ho jinam), 

protože program ihned ukládá všechny změny a není možné se vrátit k předešlému 

nastavení. 

Základní nastavení ústředny a výstupů 

V pravé části základního okna, lze najít také možnost nastavení názvu ústředny, adresy ústředny 

(pokud je více ústředen v síti), dále lze nastavit chování sirénových výstupů (zpoždění, skupinu zón, 
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která bude výstup ovládat) na zákadní desce nebo i pomocného relé (aux relay). Výstupní relé FPE 

(SHZ) a FRE (ZDP) má svoji funkci napevno naprogramovanou. 

V nabídce detaily smyčky si můžete přehledně zobrazit počty jednotlivých prvků ve všech smyčkách. 

Loop calculator slouží k výpočtu zatížení smyčky.  

Double knock - slouží k ochraně proti falešným poplachům. V seznamu si nadefinujeme jednotky a 

v případě, že z nich přijdou 2 požáry, tak se aktivují definované výstupy. Výstupy mohou být spuštěny 

adresou, zónou nebo globálně. 

Pokud se spouští adresou, je limit 16 adres na stejné lince. 

Pokud se spouští zónou, je limit 16 zón a 2 různé zóny musí být v poplachu pro spuštění. 

Pokud se spouští globálně, tak výstup aktivují jakékoliv 2 požáry na ústředně. 

Pokud spouštíme výstup ústřednou, tak je třeba 2 požárů na definovaných ústřednách. 

Koincidence - funkce koincidence funguje podobně jako double knock, ale navíc je výstup aktivován i 

1 požárem z jednotky, která není definovaná v seznamu. 

 

Definice zón  

Jakmile stáhnete aktuální konfiguraci ústředny EPS do vašeho PC, následuje definice zón.  

V nabídce nová zóna lze vytvářet až 250 zón a do nich libovolně přiřadit jednotlivé prvky. Po prvním 

načtení (autoadresace) se nachází všechny jednotky v 1 zóně své smyčky. Pro lepší představu využití 

zón si lze např. objekt rozdělit do zón dle pater či dalšího členění budovy. 
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Definici zón lze provést následujícími kroky: 

1. Zvolte první smyčku v levém sloupci programu Site Installer. 

2. Následně ve spodní části zvolte možnost Nová zóna, zobrazí se vám nabídka, která obsahuje 

zóny, které nejsou přiřazené smyčce. 

3. Označíte počet nových zón (Ctrl + klik myší), které chcete přidat a vše potvrdíte tlačítkem OK. 

4. Tento obdobný postup opakujete na všechny smyčky vaší ústředny. 

 

Pojmenování zón  

Stiskem pravého tlačítka myši na dané zóně – Změnit název zóny.  

Skupiny zón  

Každá ústředna umožňuje vytvořit až 250 nastavitelných skupin zón. Díky této funkci můžete seskupit 
zóny do skupin, které mohou být pak použité při konfiguraci vstupů a výstupů. 
Ve výchozím nastavení obsahuje každá skupina zón jednu zónu o stejném číselném označení jako její 
skupina.  Pro přidání zóny je nutné je v levé části okna označit a šipkou doprava > přesunout do pravé 
části okna. 
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Přidání další ústředny 

1. Zvolte možnost Přidat ústřednu v levém spodním rohu. 

 
2. Vložte název ústředny. 

3. Vyberte typ ústředny (vybráním špatného typu ústředny můžete docílit toho, že Site Installer 

zobrazuje nesprávné nabídky a následně vzniká špatná konfigurace ústředny). 

4. Vše potvrďte stiskem tlačítka OK. 
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Přidání jednotek 

Předtím než začnete přidávat jednotky (hlásiče, sirény, vstupně/výstupní moduly)do konfigurace, je 

nutné, aby byly vytvořeny zóny.  

 

Pro přidání jednotky zvolte zóny, do které bude jednotka náležet. V pravé části okna se vám zobrazí 

jednotlivé prvky či volné adresy. Vložit novou jednotku lze za pomocí označení adresy a kliku na 

umístění jednotky. 

Jednoduché přidání jednotek – nejprve zvolte požadovaný typ jednotky ze seznamu, vyberte 

umístění – adresu a klikněte na možnost Umístění jednotky.  Myší lze naklikat kde všude zvolenou 

jednotku umístíte. 

Hromadní přidání jednotek – hromadné přidání jednotek stejného typu lze provést obdobným 

postupem jako u jednoduchého vkládání, ale rozdíl je v tom, že označíte adresy, kde chcete jednotku 

vložit a aplikujete možnost Použij pro oblast. 

 

Poznámka:  Jakákoliv mezera mezi zařízeními bude zvýrazněna červenou barvou a to by se nemělo 

vyskytovat u samo-adresovacích systémů. 
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Vkládání jednotek 

Také je možné vložit jednotky do středu smyčky, které způsobí zvýšení (posunutí) adres všech 

jednotek za nově vloženou. 

 

Vložení jednotky mezi 1 a 2 adresu 

Klik pravým tlačítkem myši na adresu č.2 a volba možnosti vložit jednotku. 

 

Do výsledné mezery  vložte novou jednotku – umístění jednotky – klik myší na adresu č.2.  

 

Následně by se měla provést autoadresace na ústředně EPS, aby se ověřilo, že je nově přidaná 

jednotka připojena správně a následující zařízení jsou přeadresovány. 

Odstranění jednotek 

Naopak lze také odstranit jednotky nebo mezery mezi nimi. Při odstranění jednotky se také sníží 

všechny následné adresy. 

Konfigurace textového popisu jednotek 

Existují dvě možnosti jak definovat textový popisek u jednotek: 

1. Konfigurace textového popisku jedné jednotky – zůstaňte 4s kurzorem myši na vybrané 

jednotce a zobrazí se vyskakovací okno, kde lze upravit textový popis. 
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2. Konfigurace textového popisku více jednotek – vyberte možnost Textový manager 

 

Textový manager umožňuje manuální editaci textových popisků, data prvního použití, čísla či jména 

zóny. Nezapomeňte, že pokud změníte jméno zóny jedné jednotky, změní se to u všech jednotek 

ležící v této zóně. Také je zde možné za pomocí klávesových zkratek vkládat a kopírovat jednotlivá 

textová data.  

Konfigurace vstupních jednotek  

Pro konfiguraci vstupu jednotky stiskněte pravé tlačítko myši na jednotce a zvolte možnost Vstupy. 

Zobrazí se Vám následující okno: 
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V této nabídce, lze např. nadefinovat, jak vyhodnotí ústředna vstup dané jednotky (např. požárnímu 

tlačítku lze nadefinovat vstup evakuace, ztišení, porucha, reset ústředny atd., poté stisk tlačítka 

vyvolá danou fci). Režimem Den/noc lze nastavit aktivaci přepínání mezi těmito režimy. 

Non-latch je nástroj, kdy se ústředna sama vrátí do klidového stavu, jakmile požár zmizí. Tato 

možnost je obzvláště vhodné do instalací, kde je více ústředen v síti. 

Konfigurace výstupních jednotek  

Pro konfiguraci výstupů jednotky stiskněte pravé tlačítko myši na jednotce a zvolte možnost 

Výstupy. Zobrazí se Vám následující okno: 

 

Výstup může být naprogramovaný tak, že se aktivuje globálně (příchod libovolného požáru), určitou 

zónou, určitou adresou, nebo určitou ústřednou. Každý výstup může mít 3 programovací úrovně – 

není zde žádná rozhodovací hierarchie. 

Nabídka programování výstupů také obsahuje 2 možnosti – T1/T2 a Exclude from Evacuate. 
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 První záložka T1/T2 se používá, proto aby se nadefinovalo, které jednotka se bude řídit zpožděním 

(bude aktivovat svůj výstup v závislosti na těchto časech). Např. u nastavení majáků se tato možnost 

nezatrhuje, protože je žádoucí, aby byla obsluha upozorněna na poplachovou situaci předtím, než 

vyprší čas T1/T2. 

Druhá záložka Exclude from Evacuate se používá k vyloučení určitého výstupu z příkazu evakuace. 

Mějte na vědomí, že přítomnost všech nabídek závisí na typu jednotky a ústředny.  

Konfigurace tabla, výstupních reléových modulů 

Existují 3 typy tabel: 

• LED Repeater, 

• Graphical Mimic Relay Board (výstupní reléová jednotka), 

• Panel Repeater (obslužné opakovací tablo). 

Pokud budete vkládat tablo do linky, je nutné informovat Site Installer o tom jaký typ opakovače – 

tabla je připojen. Toho lze docílit klikem pravého tlačítka myši na zobrazovacím table a zvolením 

možnosti Konfigurace tabla.  

Možnost nahrát do tabla se využívá v případě, že máme připojené tablo do linky a aby korektně 

zobrazovalo všechny textové popisky jednotlivých jednotek je nutné do něj tyto texty nahrát. 

V případě, že máte do systému připojenou programovatelnou výstupní jednotku CIP4/8, tak využijete 

možnosti Graphical Mimic Relay Board. 
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Konfigurace výstupů s pravidly 

Pouze LED repeater a Graphical Mimic Repeater mají „volně“ konfigurovatelné výstupy. LED Repeater 

umožňuje naprogramovat až 250 výstupů v závislosti na HW konfiguraci. Graphical Mimic Repeater 

(jednotka CIP4/8) umožňuje naprogramovat 4 nebo 8 programovatelných výstupů. Každému výstupu 

může být přiřazeno více pravidel a ty mohou být ve vzájemné závislosti na logice OR a AND. 

Jedinou vyjímkou k tomutu pravidlu je spouštění vstupem FRE, který bez ohledu na pravidla je vždy 

vyžadován pro aktivaci výstupu. 

Tyto jednotky mohou být spouštěny různými vstupy: 

• Požár – obě, 

• Porucha – obě, 

• Zakázání - Graphical Mimic, 

• Test ústředny - Graphical Mimic, 

• Test zóny - Graphical Mimic, 

• Předpoplach - Graphical Mimic, 

• FRE - Graphical Mimic, 

• FPE - Graphical Mimic, 

• Reset - Graphical Mimic. 

 

LED Repeater je limitován na spouštěním vstupem požár a porucha, a umožňuje nastavit až 5 pravidel 

na 1 výstup. Graphical Mimic dovoluje všechny vstupní spouštěče a až 16 pravidel na výstup. Ve 

výchozím stavu se při aktivaci libovolného vstupu aktivují výstupy. 

. 
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Nahrání nastavení výstupů – konfigurace opakovacích tabel není uložena v ústředně, ale je přímo 

nahrávána do repeaterů. Nastavení do těchto zařízení lze nahrát po stisku pravého tlačítky myši a 

zvolení nabídky - Nahrát do tabla. 

Další možnosti programu 

Nahrání loga 

Většina ústředen umožňuje možnost nahrání loga na úvodní obrazovku ústředny (např. logo firmy) 

čím může působit ústředna více osobně. Pro nahrání loga je nutní zachovat následující postup: 

1. Na ústředně zadejte instalační kód (143243) a zvolte v menu oživení a nastavení nabídku -  

Nahrát logo z PC. 

2. V programu Site Installer vyberte Údržba – Nahrát logo do ústředny. 

3. V následujícím okně vyberte vaše nové logo a v náhledu aktivujte možnost Nahrát. 

 

Program Site Installer automaticky převede formát a velikost obrázku na vhodnou pro zobrazení na 

displeji ústředny. 

Kalibrace dotykové obrazovky ústředny  

Všechny LCD dotykové obrazovky potřebují kalibraci, toho lze docílit: 

1. Propojením komunikace mezi ústřednou a PC sériovým kabelem, 

2. Nastavením správného COM portu, 

3. V menu údržby zvolením nabídky Kalibrace obrazovky, 

4. Během kalibrace bude třeba stisknout displej ústředny ve dvou rohách. 

Stažení historie událostí  

V případě potřeby stažení historie událostí ústředny lze v uživatelském menu ústředny (kód 2214) 

zvolit možnost Uložit historii do PC. Následně je zapotřebí v programu Site Installer v nabídce Údržba 

zvolit možnost – Přijmout seznam událostí. 
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Údaje historie lze následně řadit dle data, typu události, ústředny atd. 

Aktualizace firmwaru ústředny 

Instalace nového firmwaru do ústředny probíhá tak, že se sériovým kabelem spojíte s programovacím 

konektorem na zadní straně obrazovky a v softwaru Site Installer v nabídce ÚDRŽBA zvolíte možnost 

AKTUALIZOVAT FIRMWARE (klávesová zkratka ctrl+shift+f). V následném dialogovém okně, vyberete 

soubor s nejnovějším firmwarem (soubor typu S32) a zvolíte možnost otevřít. 

Proces aktualizace firmwaru je kompletně automatický – program Site Installer smaže z ústředny 

starou verzi firmwaru a zašle nové soubory. 

Celý tento proces může trvat až 5 minut, proto zajistěte, aby během celého přenosu váš počítač 

nepřešel do úsporného režimu, což by mohlo mít za následek špatný update a následnou 

nefunkčnost ústředny.  

 Před upgradem firmwaru ústředny je nutné mít nahraný nejnovější program také ve smyčkových 

kartách, tento krok lze provést pouze přes speciální programátor. V případě 2 smyčkových karet musí 

mát obě karty shodnou verzi programu. 
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Poznámka: v případě, že je proces aktualizace firmwaru nedopatřením přerušen, mělo by být možné 

restartovat celý proces. Odstraňte smyčkové karty ze základní desky a znovu aktivujte aktualizační 

proces. 

Loop Calculator (výpočet zatížení linky) 

Pro lepší diagnózu a dohledání potencionálních problémů, obsahuje software Site Installer 

zabudovanou komponentu na výpočet zatížení smyčky. Tuto komponentu naleznete kliku na název 

vaší ústředny v nabídce Loop Calculator. 

Přehledně zde nalezne jaký je potřeba akumulátor na určitou dobu funkčnosti, odhadované poklesy 

napětí a maximální hodnoty jednotlivých linek. V případě, že se bude na některé smyčce nacházet 

nějaký problém, zelený rám s nápisem OK se změní na červený. 

 

V nabídce lze vybrat ze dvou možností: 

• Use Loop Devices – použít aktuální zatížení smyček připojenými jednotkami, 

• Design / Estimation – tato možnost ignoruje aktuálně připojení jednotky na smyčce a 

umožňuje vám rychlý návrh nové linky a její možné zatížení. 

Konfigurace ústředny (Panel Product) 

Aby bylo zajištěno, že výpočet akumulátoru bude správný, je třeba zaprvé nastavit správný typ 

ústředny a následně jakou bude mít akumulátor kapacitu po 4 letech užívání. Britský standard 

BS5839 udává volbu 80%. Velký vliv má také nastavení standby – jak dlouhou je ústředna v provozu a 

také odhadovaný čas v poplachu. Pokud vaše ústředna podporuje konvenční sirény, nezapomeňte je 

přidat. 

Konfigurace smyčky (Loop Configuration) 

Pro každou jednotku musíte nastavit správný produktový kód a také délky kabelů. Pokud neznáte 

délky kabelů mez jednotkami, je možné vložit 3 hodnoty (celková délka, délka k první jednotce, délka 

k poslední jednotce) a rychle vygenerovat tyto délky klikem na Update Devices. 
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