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1. ÚVOD 
 

Obrázek 1: 
Programovací přístroj 

801AP 

 
Pomocí programovacího přístroje 801AP jsou programovány veškeré prvky 
adresovatelného vedení systému ZETTLER Expert. Programovací přístroj 
801AP zobrazuje informace o prvcích a provádí kontroly. Prosvětlený 
displej může zobrazit po 16 alfanumerických znacích na dvou řádcích. 
Obsluha je prováděna pomocí čtyř funkčních kláves F1 až F4. 

Přístroj 801AP je napájen čtyřmi niklovými metalhydridovými akumulátory 
1,5 V, může však být napojen i na 12 V ss adaptér, např. zapalovač cigaret 
nebo na síťový adaptér 230 V. V obou případech dochází během provozu 
k nabíjení akumulátorů. 

Rozsah dodávky Součástí dodávky jsou: 

• programovací přístroj 801AP 
• kabel pro připojení adresovatelných prvků 
• čtyři akumulátory velikosti AA (nikl - metalohydridové akumulátory) 
• síťový adaptér 230 V AC a připojovací kabel 

Konektory K dispozici jsou následující 3 konektory: 

• DC IN +12V- pro připojení síťového adaptéru nebo přípojky od cigare-
tového zapalovače v autě 

• AUX - pro připojení adresovatelných prvků 
• µP – pro nahrávání firmwaru do programovacího přístroje 

Senzory jsou při programování nasazovány přímo na programovací 
přístroj, a jsou fixovány (připojeny) podobně jako v zásuvce otočením ve 
směru hodinových ručiček. Ostatní prvky adresovatelného vedení 
připojujeme k programovacímu přístroji pomocí dodaného spojovacího 
kabelu, který je na jedné straně opatřen konektorem RJ11 a na druhé 
straně speciálním konektorem. 
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2. TECHNICKÁ DATA 
 

Mechanická data rozměry: 
výška x šířka x délka   48 x 112 x 200 mm 
hmotnost: 
bez akumulátorů:   360 g 
s akumulátory:    500 g 
materiály:    FR ABS tmavě modrý 

Elektrická data napájení akumulátory   4 x 1,5 V nikl - metalohydridové 
     akumulátory 
provozní doba (provoz s akumulátory) až 15 hodin (závisí na nabití 
     akumulátorů / provozu) 

Podmínky okolí provozní teplota:   0°C až +45°C 
skladovací teplota:   0°C až +50°C 
relativní vlhkost vzduchu:  90 % (bez orosení) 
likvidace baterií:   použité akumulátory musí být 
      likvidovány ekologicky 

Elektromagnetická 
kompatibilita (EMC) 

Přístroj 801AP odpovídá následující směrnici: 
• EU směrnice o EMC 89/336/EMC (odolnost a vyzařování) 

3. OBSLUHA 

3.1 PRVNÍ KROKY 
 

3.1.1 Vložení akumulátorů 1. Přidržte kryt prostoru pro akumulátory na spodní straně přístroje 
801AP, a pomocí křížového šroubováku vyšroubujte oba šrouby. 
Sejměte kryt prostoru pro akumulátory. 

2. Vložte akumulátory tak, jak je naznačeno na obrázku, aby byla 
dodržena správná polarita. 

3. Vložte kryt na prostor pro akumulátory a pevně jej přišroubujte. 

Obrázek 2: 
Prostor pro akumulátory 

 
  

 Varování: Používejte výhradně opakovaně nabíjitelné nikl - metalohydridové 
akumulátory ve správné polaritě! 

3.1.2 Nabíjení 
akumulátorů 

Akumulátory jsou nabíjeny přes integrovaný nabíjecí obvod, když je 801AP 
připojen k síťovému adaptéru (i během provozu). Akumulátory jsou rychle 
nabity během 4 - 5 hodin, a plně nabity jsou po 10 hodinách. Stav nabití 
akumulátorů je signalizován na LCD displeji - viz. kap. 5.1. 

Přístroj 801AP může být provozován také pouze se síťovým adaptérem.  
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3.2 ZAPNUTÍ A OCHRANA HESLEM 
 

 Zapněte programovací přístroj 801AP MX tím, že stisknete libovolnou 
funkční klávesu na dobu delší než 3 vteřiny. 

 Na displeji se objeví číslo verze softwaru 
 

 

MX SERVICE TOOL  
Rev  2.30.2012C 

 Po cca. 2 vteřinách je uživatel vyzván k zadání hesla: 

 Programovací přístroj 801 AP je naprogramován na 720 hodin provozu. Po 
uplynutí této doby přestane přístroj fungovat a musí být přeprogramován 
naším servisním pracovníkem. Během provozu jsou hodiny odpočítávány a 
pokud zbývá méně než 50 hodin zobrazí se při zapnutí údaj o zbývajících 
hodinách před požadavkem na heslo. 

 

3.2.1 Zadání hesla Pro provoz programovacího přístroje musí být zadáno 6 - místné heslo. 
Pro každý příruční programovací přístroj Vám pracovníci servisního 
oddělení přidělí jedno vlastní heslo. 
Heslo se skládá z čísel 1 až 4, které zadáváme stisknutím funkčních kláves 
F1 až F4. Chceme-li zadat např. číslo 1, stiskneme funkční klávesu F1, 
číslo 2 zadáme stisknutím funkční klávesy F2, atd. 

  

 Varování: Pro zadání správného hesla máte tři pokusy. Po třetím chybném 
pokusu se objeví na displeji zpráva − "volejte obchodní zastoupení". 

 Nyní musíte zavolat naše servisní pracovníky, a nechat si sdělit 
správné heslo. Jestliže není ani při čtvrtém pokusu zadáno správné 
heslo, přístroj se vypne a umožní pouze jeden pokus zadání hesla při 
následujícím zapnutí! 

HESLO: 

Volej ZETTLER 
HESLO: 

3.3 PŘIPOJENÍ ADRESOVATELNÝCH PRVKŮ 
 

3.3.1 Připojení senzorů Senzory se při programování nasazují přímo na programovací přístroj. 
Postup je následující. 
• umístěte senzor (multisenzor) dle značky 
• nechejte senzor (multisenzor) zapadnout do polohy 1 
• otočte jej ve směru hodinových ručiček až do polohy 2. 

Obrázek 3: 
Připojení senzorů 

 

ZNAČKA

POLOHA 1
POLOHA 2
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3.3.2 Připojení ostatních 
adresovatelných 

prvků 

Všechny ostatní prvky adresovatelného vedení se připojují k programo-
vacímu přístroji pomocí speciálního kabelu − viz obrázek 4, který je 
součástí dodávky programovacího přístroje 801AP. 

  

 Upozornění: 

Pokud je k programovacímu přístroji připojen do konektoru AUX 
kabel pro programování prvků - viz obr. 4, přestane programovací 
přístroj komunikovat (ovládat) senzor nasazený na přístroji - viz obr. 3 
a není ho proto možné programovat. Teprve po vyjmutí kabelu z 
programovacího přístroje můžete programovat senzory. 

 

Obrázek 4: 
Připojení pomocných prvků 

  

 Upozornění: 

Priorita programování prvků kabelem připojeným do konektoru AUX 
platí pro novou řadu přístrojů 801AP. Nové přístroje jsou označeny 
značkou "C" na štítku na zadní straně přístroje: 

 
 

 
U starších přístrojů prioritu měly senzory. 
 
Přístrojem 801AP je možné programovat prvek, který je zároveň 
zapojený a napájený z adresovatelného vedení. Ústředna v tomto 
případě může hlásit "Prvek bez odezvy". Zároveň je potřeba 
pamatovat na to, že programování prvku "pod napětím" na 
adresovatelné lince by mohlo způsobit aktivaci některého výstupu, 
který může např. způsobit otevření světlíků, spuštění SHZ apod.! 

značka "C" 
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3.4 OVLÁDANÍ MENU 
 
 

Po správném zadání hesla se objeví následující obrazovka: 

Obrázek 5: 
Ovládání hlavního menu 

 

První řádek V nejvyšší úrovni hlavního menu je vždy mezi dvěma šipkami zobrazen 
"Výběr". 

<--  Vyber  --> 
PROGRAM. ADRESY 

V hlavním menu je první řádek zobrazen vždy ve vztahu k tlačítkům 
F1÷F4. Obecně mají tlačítka následující funkce: 

• F1 - posun v hlavním menu doleva. 

 

• F2 nebo F3 - výběr zobrazované položky menu. 
• F4 - posun v hlavním menu doprava. 

Druhý řádek Druhý řádek zobrazuje volbu a informace uživateli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámka 

Když je volba vybráno např. "PROGRAM. ADRESY" zobrazí se následující 
zpráva - viz obrázek 6: 

• "Zpět" - volba zpět - F1. 
• "Zápis" - volba provedení dané funkce (např. zápis) - F2. 
• F3 - nefunkční 
• "Res" - smazání paměti již použitých adres a při zápisu se budou 

nabízet adresy od 1 - F4. 

Každý nový prvek má z výroby nastavenou adresu 255! 
 

Obrázek 6: 
Příklad zápisu adresy 

  

Menu Zapis   Res 
ADRESA:255 
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Obrázek 7: 
Příklad zápisu adresy 

 
 

• F1 - návrat do 
předchozího menu 

• F2 - zápis adresy 
• F3 - zvyšování čísla 

adresy 
• F4 - snižování čísla 

adresy 

 
  

Obrázek 8: 

Zpet Zapis  -  + 
ADR:4 

  

Příklad návratu do hlavního 
menu 

 

• F1 - návrat do základního 
menu 

• F2, F3 a F4 - nefunkční 

Menu 
HODN:33  65 

  
  

 Poznámka: Přes položku "Menu" se vrátíte vždy zpět do hlavního menu. 
 

 Poznámka: Z pochopitelných důvodů jsou texty na LCD displeji bez diakritiky. 
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4. FUNKCE 

4.1 PROGRAMOVÁNÍ ADRESY 
 

 

 

Hlavní menu startuje s položkou "PROGRAM.  ADRESY". <--  Vyber  --> 
PROGRAM. ADRESY • Zvolte tuto položku menu tak, že stisknete funkční tlačítko F2 nebo F3. 

Na displeji se objeví adresa připojeného prvku. 
 
• Zvolte "Menu" (F1) pro návrat k hlavnímu menu. 
• Zvolte "Res" (F4) pro vynulování paměti použitých adres 
• Zvolte "Zápis", (F2) jestliže hodláte naprogramovat pro prvek novou 

adresu. Na displeji se objeví následující zpráva: 

Menu Zapis   Res 
ADRESA:255 

 

 

• Zvolte "Zpět" pro návrt zpět k předchozí obrazovce (F1). 
• Zvolte "Zápis", jestliže chcete programovat zobrazenou adresu (F2). 
• Zvolte "-", jestliže chcete snížit adresu o 1 (F3). 
• Zvolte "+", jestliže chcete zvýšit adresu o 1 (F4). 

 

Zpet Zapis  -  + 
ADR:4 

Jestliže jste pomocí F2 zvolili "Zápis", objeví se na displeji na cca. 2 vteřiny 
následující obrazovka: 
 

 Následně je zobrazena nejbližší vyšší adresa. Pokud chcete z jakéhokoliv 
důvodu naprogramovat již použitou adresu, objeví se na displeji 
upozornění že daná adresa je již obsazena: 

 

 Již použitá adresa je zobrazena takto: 

 

 

Zpet Zapis 
ADR.POUZITA:6 

Zpet Zapis  -  + 

Zpet Zapis  -  + 
ADR:6   POUZITO 

PROGRAM. OK 

Zpet Zapis  -  + 
ADR:5 

Použitou adresu můžete buď přepsat, nebo ji změnit pomocí F3 "-" resp. 
F4 "+" k následující adrese.  Pro přepsání již zadané adresy stiskněte F2. 

Potvrďte funkční klávesou F4 "Zápis". Na displeji se na dvě vteřiny objeví 
zpráva "PROGRAM. OK" a následně se objeví nejbližší vyšší adresa. 

Použité adresy jsou v programovacím přístroji ukládány do paměti. Jestliže 
chcete tuto paměť smazat, zvolte v hlavním menu "NASTAVENÍ" a 
následně položku "Res". 

4.2 ZOBRAZENÍ ANALOGOVÝCH HODNOT 
 

 Zvolte v hlavním menu položku "ANALOG. HODNOTY". 

Příklad zobrazuje prvek se dvěma kanály, jako např. optický a tepelný 
senzor. Kanál 1 je přitom hodnota kouře, a kanál 2 hodnota tepelná. 
Kanál 3 je zobrazen pouze tehdy, když jej prvek používá. 

Tyto hodnoty přenáší prvek do ústředny. Hodnoty neobsahují žádné 
kalibrační nebo korekční činitele. 

Stisknutím "Menu" (F1) se vrátíte zpět do hlavního menu. 
 

Menu 
HODN:33  65 

kanál 1  kanál 2  kanál 3 
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4.3 MĚŘENÍ TEPLOTY 
 

 Zvolte v hlavním menu položku "MERIT TEPLOTU". 

Funkce měření teploty je dostupná pouze pro senzory s tepelným čidlem: Menu 
T:  22 C  73 F 801 H - tepelný senzor 

801 CH - multisenzor CO + tepelný 
801 PH - optický + tepelný 
801 PC - optický + CO + tepelný 

Zobrazená hodnota je ve stupních Celsia a Fahrenheita 

Stisknutím "Menu" (F1) se vrátíte zpět do hlavního menu. 

4.4 MĚŘENÍ ÚROVNĚ CO 
 

 Zvolte v hlavním menu položku "MERIT UROVEN CO". 

Tato funkce umožňuje měřit úroveň CO v prostoru - pouze u senzorů 
801 CH a 801 PC. Klidová hodnota CO je 0 ppm. 

Stisknutím "Menu" (F1) se vrátíte zpět do hlavního menu. 

4.5 KOMPLETNÍ TEST 
 

 Kompletní test provede 3 testy: 

• Test PS - otestování ovládání paralélní signalizace 
• Test L2 - otestování ovládání svorky L2 v zásuvce 
• AUTOTEST - test fyzikální části senzoru (pouze se senzory, které tuto 

funkci podporují). 

• 801 I - ionizační senzor 
• 801 PH - optický + tepelný senzor (pouze optická část) 
• 801 CH - CO + tepelný senzor (pouze CO část) 
• 801 F - plamenný senzor 

Menu 
CO: 0  PPM 

Menu  Test PS: 
      OK 

Pro tepelnou část senzorů není funkce autotest k dispozici. 

Menu  Test L2: 
      OK 

Zvolte v hlavním menu položku "KOMPLETNI TEST" - zobrazí se 
analogové hodnoty. Po chvíli (max. 30s) se začnou zobrazovat výsledky 
jednotlivých testů: 

Menu  AUTOTEST:  
 NEPOVOLENO 

• OK - úspěšný test. 

• NEPOVOLENO - příslušný senzor tuto funkci nepodporuje 

• PORUCHA - musí být senzor vyměněn. 

• Přes "Menu" (F1) se vrátíte zpět do hlavního menu. 
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4.6 ZOBRAZENÍ STUPNĚ ZAPRÁŠENÍ 
 

 Tento test poskytuje informaci o stupni zaprášení optické nebo ionizační 
komory v procentech. 0 % znamená, že je senzor absolutně nový. Při 
zaprášení 80% a více by měl být senzor vyměněn a vyčištěn. 

Postup: 

• Zvolte v hlavním menu položku "ZAPRASENI". 

• Je zobrazen stupeň zaprášení senzoru. 

 

Menu 
ZAPRASENI%:+26 • Přes "Menu" (F1) se vrátíte zpět do hlavního menu. 

4.7 ZOBRAZENÍ TYPU PRVKU 
 

 Zvolte v hlavním menu položku "IDENTIFIKACE". 

Na displeji se zobrazí kód typu adresovatelného prvku - viz kap. 7. 

4.8 DIGITÁLNÍ VSTUPY 
 

 Tato volba zobrazí stav digitálních vstupů jako decimální číslo 0 ÷ 255 pro 
všechny adresovatelné prvky. 

Postup: 

• Zvolte položku "DIGITALNI VSTUP" v hlavním menu. 

• Pro návrat zpět do hlavního menu zvolte "Menu" (F4). 
 

4.9 DIGITÁLNÍ VÝSTUPY 
 

 Tato volba umožňuje uživateli nastavovat výstupy adresovatelných prvků. 

• Zvolte položku "DIGITALNI VYSTUP" v hlavním menu. 
• Blikající číslice značí, který výstup bude nastavován (vybraná číslice). 
• Zvolte položku "-->" (F3) pro posuv vybrané číslice o jedno místo 

doprava. 
• Zvolte položku "0/1" (F2) pro změnu logické úrovně výstupu - 0 / 1. 
• Zvolte položku "Nas" (F4) pro odeslání instrukce o nastavení výstupu 

do adresovatelného prvku. 

 Po stisknutí tlačítka F2 "Nas" se zobrazí požadavek na potvrzení nastavení 
výstupu. 

Nastavení bylo provedeno. 
  

Při nastavování výstupů adresovatelných prvků zapojených v požární 
lince ústředny přesvědčete se, že nemůže dojít ke spuštění 
připojených zařízení, jako jsou např. SHZ, požární dveře apod.! 

 Varování: 

Ne Ano 
PROGRAM.OK 

Ne Ano 
POTVRDIT 

<--  Vyber  --> 
DIGITALNI VYSTUP 

Menu 0/1 --> Nas 
00000000 L  0 

Menu 
11100011 L   227 

<--  Vyber  --> 
DIGITALNI VSTUP 

Menu 
TYP PRVKU:  10 
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4.10 KÓD UŽIVATELE 
 
  

 Varování: 
Tato položka menu změní kód programovacího přístroje. Tato volba je 
určena pouze pro vyhledávání poruch, a nesmí být používána k 
žádnému jinému účelu! 

  
 

Poznámky: 

1. MX prvky je možno programovat pouze tehdy, když je zákaznický 
kód prvku v souladu se zákaznickým kódem programovacího 
přístroje. 

2. MX prvky jsou z výrobního závodu přednastaveny s kódem 254. 
Tento kód nesmí být změněn! 

 

5. DOPLŇKOVÉ FUNKCE 

5.1 KONTROLA NABITÍ AKUMULÁTORŮ 
 

 Jestliže se objeví v pravém dolním rohu displeje blikající kurzor, musí být 
akumulátory dobity. 

Pro dobití akumulátorů použijte síťového adaptéru, který je součástí 
dodávky programovacího přístroje 801AP. 

5.2 RESET CPU 
 

 Reset by měl být prováděn pouze tehdy, když programovací přístroj 
nereaguje na stisknutí tlačítek nebo neukazuje správně. 
Reset provedete tak, že vsunete jemný šroubovák do otvoru na spodní 
straně přístroje 801 AP a slabě zatlačíte. 
Příruční programovací přístroj provede nový start a Vy musíte znovu zadat 
heslo. 

5.3 KOMUNIKACE S ADRESOVATELNÝMI PRVKY 
 

 Při všech operacích, kdy programovací přístroj načítá data z adresovatel-
ného prvku, jsou data načítána v předem definovaném intervalu. Tento 
interval činí 2 vteřiny při programování adresy a 5 vteřin při všech ostatních 
funkcích. Okamžik dotazování se prvku je sledovatelný při blikajícím módu 
LED diody.  

5.4 PODSVÍCENÍ DISPLEJE 
 

 Displej může být dočasně (na cca. 10÷15s) podsvícen současným 
stisknutím libovolných dvou tlačítek. 
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5.5 AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ PŘÍSTROJE 
 

 Pokud zůstane přístroj minimálně 5 min v klidu (nejsou stisknuta žádná 
tlačítka) automaticky se vypne. 

5.6 JISKROVĚ BEZPEČNÉ SENZORY 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jiskrově bezpečné senzory řady 801Ex se na starší řadě přístrojů mohly 
programovat pouze s hardwarovým klíčem zasunutým do konektoru AUX. 
Hardwarový klíč je součástí dodávky jednotky EXI800. 

 
HW klíč 

Nová řada přístrojů (označená štítkem se značkou C) již tento HW klíč 
nepotřebuje. 

Programování jiskrově bezpečných senzorů nesmí probíhat v 
prostředí s nebezpečí výbuchu, protože programovací přístroj není 
jiskrově bezpečný! 

 

značka "C" 
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6. PŘEHLED MENU 
 

HLAVNÍ MENU FUNKCE 
"PROGRAM. ADRESY" čtení / programování adresy připojeného adresovatelného prvku 
"ANALOG. HODNOTY" zobrazuje analogové hodnoty připojeného adresovatelného prvku 
"MĚŘIT TEPLOTU" měří teplotu okolí - pouze pro senzory s tepelným čidlem 
"MĚŘIT ÚROVEŇ CO" měří úroveň CO - pouze pro multisenzor 801 CH 
"KOMPLETNÍ TEST" spustí autotest senzoru 
"ZAPRAŠENI" zobrazí stupeň zaprášení optického nebo ionizační komory senzoru v % 
"SÉRIOVÉ ČISLO" zobrazuje jednoznačné sériové číslo připojeného adresovatelného prvku 
"IDENTIFIKACE" zobrazuje typ připojeného adresovatelného prvku 
"DIGITÁLNÍ VSTUP" zobrazí digitální vstup adresovatelného prvku 
"DIGITÁLNÍ VYSTUP" nastavení digitálních výstupů adresovatelných prvků 
"KOD UŽIVATELE" Pouze pro test na poruchu přístroje 801AP! Kód přístroje 801AP 

musí souhlasit se kódem uživatele prvku!  
Podsvícení Současným stisknutím libovolných dvou tlačítek se aktivuje podsvícení 

displeje na cca. 10÷15s. 
Automatické vypnutí Po cca. 5 minutách nečinnosti se přístroj automaticky vypne. 
Vybití akumulátorů Blikající kurzor v pravém dolním rohu displeje signalizuje nízké napětí 

akumulátoru. 
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7. TABULKA IDENTIFIKAČNÍCH KÓDŮ 
 
Multisenzor optický/tepelný 801PH 10 
Multisenzor optický/tepelný 801PHEx 14 
Senzor optický 813P 15 
Senzor optický 801PS 17 
Senzor tepelný 801H 20 
Senzor tepelný 801HEx 24 
Multisenzor CO/tepelný 801CH 30 
Multisenzor CO/tepelný 801CHEx 34 
Senzor ionizační 801I 40 
Senzor plamenný 801F 65 
Senzor plamenný 801FEx 66 
Multisenzor optický/CO/tepelný 801PC 70 
Sirénový adresovatelný modul SAM800 80 
Zábleskový maják SAB800 81 
Zábleskový maják SAB801 82 
Vstupní prvek hlídaný MIM800 128 
Tlačítkový hlásič KAC - vnitřní CP820 129 
Tlačítkový hlásič KAC - venkovní CP830 130 
Tlačítkový hlásič DIN vnitřní DIN820 133 
Tlačítkový hlásič DIN venkovní DIN830 134 
Tlačítkový hlásič CP840Ex 139 
Vstupní prvek hlídaný CIM800 145 
Adapter pro neadresovatelné hlásiče DIM800 146 
Adresovatelná jednotka IF800Ex 147 
Vstupně výstupní prvek SIO800 148 
Adaptér pro konvenční hlásiče DDM800 149 
Výstupní prvek nehlídaný RIM800 161 
Adresovatelná deska hlídání zdroje APM800 162 
Výstupní prvek pro ovládání dveří TSM800 165 
Výstupní prvek hlídaný SNM800 177 
Výstupní prvek hlídaný LPS800 178 
Kouřový nasávací hlásič VLC-800 179 
Jednotka hašení LAV800 180 
Adaptér pro lineární hlásiče BDM800 181 
Adresovatelná siréna s izolátorem LPSY800-R/W 183 
Adresovatelná siréna s izolátorem - venkovní LPSY865 183 
Adresovatelná siréna s majákem a izolátorem LPAV800-R/W 184 
Adresovatelná siréna s majákem a izolátorem - venkovní LPAV865 184 
Vstupně výstupní prvek DIO800 193 
Vstupně výstupní prvek-násobný MIO800 194 
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Informace, konzultace, dodávky, obchodně-technické služby, servis: 
 

Tyco Fire & Integrated Solutions s.r.o., člen koncernu Tyco  
 

Proletářská 447, 463 12 LIBEREC 23 
 

www.tycofis.cz 
 

Telefon: 485 133 085, 485 133 086, 482 736 291, 482 736 292 
 

Fax: 482 736 293 
 

e-mail: sales.liberec.cz@tycoint.com
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