
 
 
Význam třímístných poruchových kódů 
 
Při poruše procesně-analogového hlásiče (Série 9200) je možné zobrazit pomocí tlačítka "Parameter/ZT"  
v druhém řádku LCD displeje třímístný kód poruchy. Význam tohoto kódu a opatření k odstranění poruchy 
jsou uvedeny v následující tabulce. 
 
Možné příčiny poruch hlásičů a opatření na jejich odstranění 

 
Čís.kód 

poruchy 
Možná příčina 1. opatření 2. opatření 

001, 

002, 

003, 

016, 

033, 

034, 

035, 

048 

 

 

 

Hlásič je vadný 

 

 

 

 

Hlásič vyměnit 

 

 

 

Hlásič poslat výrobci 

004, 

014, 

036 

Krátkodobá porucha při 
zpracování dat 

Primární linii, na které se hlásič 
nachází zapnout opět do činnosti. 

Pokud se chyba opakuje zašlete hlásič 
výrobci ke kontrole. 

005 Příliš vysoká intenzita 
okolního osvětlení v 
místě hlásiče 

 

Prověřte, zda není hlásič vystaven 
silnému světelnému zdroji, příp. 
změnte místo instalace hlásiče. 

Pokud se chyba opakuje zašlete hlásič 
výrobci ke kontrole. 

006, 

011, 

013, 

017, 

018, 

019, 

027 

 

 

 

Hlásič je znečistěný 

 

 

 

Vyčistěte hlásič. Hlásič s ionizač. 
zářičem může být otevřen jen 
autorizovanou osobou ! 

 

 

Vyzkoušejte hlásič pomocí  
92 Serv_d.exe (obj.č. 770349) 

007, 

008, 

009, 

010, 

012, 

015 

 

 

Hlásič je znečistěný 
nebo vlhký 

 

Prověřte, zda není hlásič 
nainstalovaný ve vlhkém prostředí. 
Hlásič vyčistěte a přezkoušejte 
pomocí 92 Serv_d.exe (obj.č. 
770349) 

 

Doplňte hlásič o montážní desku IP 42 
(obj.č. 781495) nebo adaptér (781497 
resp. 781498) 

 
 
 
 
 
 



 
 
Možné příčiny poruch hlásičů a opatření na jejich odstranění 
 
 

020, 

021, 

052, 

053 

 

Hodnoty proudu na 
primárním vedení nejsou v 
pořádku 

 

Prověřte počet hlásičů, odpor na 
primárním vedení příp. jeho délku 
( max. 2000 m) 

 

Prověřte propojení kabeláže  
v paticích hlásičů. 

022 Hlásič nemůže správně 
ovládat desku v patici 

Prověřte propojení kabeláže  
v paticích hlásičů. 

žádné 

023, 

024 

Hlásič nemůže správně 
ovládat desku v patici 

Prověřte, zda není hlásič 
nainstalovaný ve vlhkém prostředí.  

Doplňte hlásič o montážní desku IP 
42 (obj.č. 781495) nebo adaptér 
(781497 resp. 781498) 

025 Neautomatický tlač. hlásič 
zjistil zkrat na externí D-linii 

Prověřte připojení kabeláže  
v tlač. hlásiči na externí D-linii 

žádné 

026 Analogový tlač. hlásič zjistil 
zkrat za izolátorem 

Prověřte připojení kabeláže  
v tlač. hlásiči na externí D-linii 

žádné 

028, 

060 

Hlásič zjistil zkrat za 
izolátorem 

Dva hlásiče se stejnou poruchou => 
zkrat na vedení mezi těmito hlásiči 

Jeden hlásič s touto  poruchou => 
zkrat na vedení mezi hlásičem a 
ústřednou 

037, 

038 

esserbus® -Koppler zjistil 
poruchu svého externího 
napájení 

Prověřte zda je správná hodnota 
externího napájení esserbus® -
Koppleru 

žádné 

 

039 

Komunikace mezi esserbus® 

-Kopplerem a ústřednou 
byla přerušená na víc jak 
100 sekund 

 

Informujte servisní oddělení  výrobce
 

žádné 

 

066  

Topologie primární linie byla 
pozměněna 

Připojte servisní PC a proveďte 
identifikaci konfigurace vedení  
"Verdrahtungserkennung" 

Upravte zákaznícké údaje pomocí 
Editoru zákaznických dat 

 

067 

Hlásič s tímto výrobním 
číslem není dosažitelný. 
Vyměněný hlásič na místě 
původního hlásiče je vadný 
nebo není registrovaný 
v paměti ústředny  

Proveďte kontrolu instalace, zda 
hlásič nechybí nebo zda má řádný 
kontakt s paticí. Zapnout primární 
vedení a provést "Testbetrieb" 
příslušné  skupiny hlásičů.  

Hlásič vyměňte. Aktivujte funkci 
"Výměna hlásiče" pomocí 
klávesnice ústředny. 

 

068 

Hlásič, který se nacházel na 
tomto místě prim. vedení byl 
nahrazen jiným hlásičem. 
Jeden nebo víc hlásičů bylo 
mezi sebou prohozeno   

Pokud je tato záměna úmyslná, je 
třeba aktivovat funkci  "Výměna 
hlásiče" pomocí klávesnice ústredny.

Pokud je tato změna nechtěná, 
připojit servisní PC a provést 
identifikaci konfigurace vedení  
"Verdrahtungserkennung" a znovu 
naprogramovat zákaznická data  

 

069 

Na primární vedení bylo 
nainstalováno víc hlásičů 
než kolik bylo 
naprogramováno Editorem    

Pokud je tato změna nechtěná, 
připojit servisní PC a provést 
identifikaci konfigurace vedení  
"Verdrahtungserkennung" a znovu 
naprogramovat zákaznická data 

 

 

                    ------- 

 

 
 
 



 
 
 
Možné příčiny poruch hlásičů a opatření na jejich odstranění 
 
 

 

080 

Tato výměna hlásiče může 
být provedena jen pomocí 
Editoru, neboť ústředna tyto 
data nemůže sama vytvořít  

Pokud je tato změna nechtěná, 
připojit servisní PC a provést 
identifikaci konfigurace vedení  
"Verdrahtungserkennung" a znovu 
naprogramovat zákaznická data 

 

 

 

                    ------- 

 

 

081 

Na toto místo byl nasazen 
OTI-hlásič. Typ hlásiče se 
oproti původnímu změnil. 

Prověřte, zda je změna typu hlásiče 
žádoucí, pokud ano, zapněte  
Primární vedení  

Jinak nainstalovat příslušný typ 
hlásiče a aktivovat funkci "Výměna 
hlásiče" pomocí klávesnice 
ústředny. 

082 Na toto místo byl nasazený 
OT-hlásič. Typ hlásiče se 
oproti původnímu změnil. 

Prověřte, zda je změna typu hlásiče 
žádoucí, pokud ano, zapněte  
Primární vedení  

Jinak nainstalovat příslušný typ 
hlásiče a aktivovat funkci "Výměna 
hlásiče" pomocí klávesnice 
ústředny. 

083 Na toto místo byl nasazený 
Ion-hlásič. Typ hlásiče se 
oproti původnímu změnil.  

Prověřte, zda je změna typu hlásiče 
žádoucí, pokud ano, zapněte  
Primární vedení  

Jinak nainstalovat příslušný typ 
hlásiče a aktivovat funkci "Výměna 
hlásiče" pomocí klávesnice 
ústředny. 

084 Na toto místo byl nasazený 
Tep.max.-hlásič. Typ hlásiče 
se oproti původnímu změnil. 

Prověřte, zda je změna typu hlásiče 
žádoucí, pokud ano, zapněte  
Primární vedení  

Jinak nainstalovat příslušný typ 
hlásiče a aktivovat funkci "Výměna 
hlásiče" pomocí klávesnice 
ústředny. 

085 Na toto místo byl nasazený 
Tep.max. -hlásič. Typ 
hlásiče se oproti původnímu 
změnil.  

Prověřte, zda je změna typu hlásiče 
žádoucí, pokud ano, zapněte  
Primární vedení  

Jinak nainstalovat příslušný typ 
hlásiče a aktivovat funkci "Výměna 
hlásiče" pomocí klávesnice 
ústředny. 

086, 

087 

Na toto místo byl nasazený 
Tep.dif. -hlásič. Typ hlásiče 
se oproti původnímu změnil. 

Prověřte, zda je změna typu hlásiče 
žádoucí, pokud ano, zapněte  
Primární vedení  

Jinak nainstalovat příslušný typ 
hlásiče a aktivovat funkci "Výměna 
hlásiče" pomocí klávesnice 
ústředny. 

088 Na tomto místě bylo 
změněno osazení patice 
hlásiče. V patici hlásiče není 
nyní připojené ani  
Relé/LED ani izolátor 

Pokud je tato změna nechtěná, 
připojit servisní PC a provést 
identifikaci konfigurace vedení  
"Verdrahtungserkennung" a znovu 
naprogramovat zákaznická data  

 

089 Na tomto místě bylo 
změněno osazení patice 
hlásiče. V patici hlásiče je 
nyní připojené Relé/LED. 

Prověřte, zda je změna osazení 
patice žádoucí, pokud ano, zapněte 
Primární vedení  

V opačném případě korigujte 
osazení patice a aktivujte funkci 
"Výměna hlásiče" pomocí 
klávesnice ústředny. 

090 Na tomto místě bylo 
změněno osazení patice 
hlásiče. V patici hlásiče je 
nyní připojený izolátor. 

Prověřte, zda je změna osazení 
patice žádoucí, pokud ano, zapněte 
Primární vedení  

V opačném případě korigujte 
osazení patice a aktivujte funkci 
"Výměna hlásiče" pomocí 
klávesnice ústředny. 

 
 
 
 


