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Ovládací panel hlásiče požáru a plynového hašení Prescient
III

 
Instalace a obsluha 

1. Úvod 
Ovládací panel plynového hašení Prescient

III

je samostatný panel určený pro použití se systémy 
plynového hašení. Byl navržen a schválen dle evropské normy EN 12094-1:2003 a souvisejících částí 
norem EN54-2:1997 a EN54-4:1997. Panel Prescient

III
 rovněž zahrnuje příslušná doporučení dle 

British Code of Practice BS7273-1:2000. 

Panel Prescient
III
 je zcela v souladu se zákonnými požadavky nařízení EN54-2 a 4 spolu s 

následujícími možnostmi požadavků:  
1. Článek 7.8 Výstupy na zařízení požárního poplachu (sirény).  
2. Článek 7.9 Výstupy na vybavení pro směrování požárního poplachu.  
3. Článek 8.9 Výstupy na vybavení pro směrování varování o chybách.  
4. Článek 10 Stav testu.  
Panel Prescient

III
 je plně v souladu se zákonnými požadavky nařízení BSEN 12094-1:2003 spolu s 

následujícími možnostmi uvedenými v článku 4.3.2:  
1. g) Prodleva hasicího systému.  
2. h) Příjem signálu představujícího tok hasicího činidla (vyprázdněno).  
3. i) Monitorování stavu součástí:  

a. Nízký tlak /nízká hmotnost 
4. j) Příjem signálu ze zařízení pro zadržení nouzového stavu.  
5. k) Samostatné monitorování stavu neelektrických vyřazovacích zařízení (izolační ventil).  
6. n) Vstup z přepínačů automatického/ručního voliče.  
7. o) Přenos spouštěcího signálu k vybavení v systému hašení požáru:  

a. Optická varovná zařízení (indikátory stavu).  
8. q) Přenos signálů k vybavení mimo systém hašení požáru (zastavení). 
9. r) Příjem signálu ze zařízení pro zrušení nouzového stavu. 
10. u) Aktivování poplašných zařízení s různými signály. (dvoustupňové sirény).  

Třída prostředí dle definice v článku 4.2 je:  
Třída A: Rozmezí teplot od -5 do + 40 °C. 

Panel Prescient
III
 je plně ve shodě s příslušnými doporučeními nařízení BS 7273-1:2000. Splňuje 

následující kritické bezpečnostní aspekty:  
1. 6.1.2 Zamezení nechtěnému vyprázdnění. 
2. 6.4.3 Jeden zkrat v připojení nesmí způsobit vypuštění hasicího činidla. 
3. 6.4.4 Ochrana před přepětím, které by mohlo způsobit vypuštění hasicího činidla.  

 
Panel Prescient

III
 integruje funkce systému požárního poplachu a systému plynového hašení. Panel 

Prescient
III
 monitoruje stav požáru v jedné hasicí a jedné nehasicí oblasti a zprostředkovává 

odpovídající zvukovou a vizuální indikaci. Zóny 1 a 2 jsou použity k současné detekci v hasicí oblasti a 
lze je použít k automatickému vypuštění hasicího plynu. Pomocná zóna poskytuje pouze indikaci 
poplachu. Panel Prescient

III
 rovněž nabízí funkci iniciace ručního vypuštění hasicího plynu.  

Panel Prescient
III
 zahrnuje 5ampérový spínaný zdroj napájení s korekcí účiníku. 
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2. Obecný popis 
Panel Prescient

III

 je uzavřen v kovové skříni s funkcí ručního spuštění osazené na dvířkách. Na přední 
straně panelu jsou k dispozici následující funkce:  

1) Vizuální indikace stavu panelu pomocí indikátorů LED: 
2) Číselné zobrazení časovače vypuštění hasicího činidla. 
3) Tlačítka pro ovládání uživatelem. 
4) Jednotka pro ruční vypuštění hasicího činidla. 

Uvnitř panelu jsou k dispozici následující funkce:  
1) Tři plně monitorované detekční okruhy. 
2) Jeden plně monitorovaný okruh ručního spuštění. 
3) Dva plně monitorované okruhy obecné sirény. 
4) Jeden plně monitorovaný okruh sirény hašení. 
5) Dva plně monitorované okruhy ovládacího členu. 
6) Výstupy zesilovače pro:  

(i) Detekci ohně v zóně 1 
(ii) Detekci ohně v zóně 2 
(iii) Detekci ohně v pomocné zóně 
(iv) Aktivované ruční spuštění 
(v) Deaktivaci hasicího systému 
(vi) Uzavření izolačního ventilu 
(vii) Odchylku izolačního ventilu 
(viii) Aktivované podržení nouzového stavu (konfigurovatelné pro automatický a ruční 

režim) 
(ix) Aktivované zrušení nouzového stavu (konfigurovatelné pouze pro ruční režim) 

7) Dva pomocné výstupy napájení 24 VDC. 
8) Přenosová linka RS485 k řízení jednotek SLU. 
9) Plně monitorované vstupy pro:  

(i) Tlakový spínač vyčerpání plynu 
(ii) Tlakový spínač nízkého stavu plynu 
(iii) Plynový izolační ventil 
(iv) Plyn uvízlý v potrubí 
(v) Přepínač podržení nouzového stavu 
(vi) Přepínač zrušení nouzového stavu 
(vii) Přepínač pouze pro ruční ovládání (odjištění) 
(viii) Přepínače ovládání na dálku (zvukové poplachy, tiché poplachy, reset) 

10) Plně monitorované výstupy (konfigurovatelné pro ovládání bez napětí) pro: 
(i) Vypnutí prvního stupně 
(ii) Vypnutí druhého stupně 
(iii) Vypnutí třetího stupně 
(iv) Pomocný signál požáru 
(v) Pomocný signál chyby 
(vi) Signál vypuštění plynu 

11) Beznapěťové kontakty relé pro resetování pomocného vybavení 
12) Svorky pro interní baterie pohotovostního režimu 
13) Přepínače DIL pro konfiguraci stanoviště 
14) Indikátory LED s indikací chyb 
15) Interní bzučák 
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Obrázek 1 – rozměry skříně 
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Obrázek 2 – označení svorek základní desky 
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Reset Relay – Volt-Free Terminals Relé resetu – beznapěťové svorky 
C = Normaly Closed C = sepnuto 
P = Pole P = pól 
O = Normally Open O = Rozpojeno 
Fault Relay – Volt-Free or Powered Terminals Relé chyby – beznapěťové nebo napájené svorky 
Normally Closed or 24 V out sepnuto nebo výstup 24 V 
Normaly Open or 0 V out rozpojeno nebo výstup 0 V 
Fire Relay  Relé požáru 
Gas Released Relay Relé vypuštění plynu 
Actuator Circuit 2 Obvod ovládacího členu 2 
+ = 1.2V in quiescent, 24V when activated + = 1,2 V v klidu, 24 V při aktivaci 
Extinguishing Sounder Circuit Obvod sirény hašení 
Fire Sounder Circuit 2 Obvod požární sirény 2 
SLU 2-Wire RS485 Data Connection dvoužilové datové připojení RS485 pro jednotku SLU 
Connect A at panel to A at SLU připojte svorku A na panelu ke svorce A na jednotce 

SLU 
1 Amp 24V DC Power Supply Output Výstup napájecího zdroje 1 A, 24 VDC 
Primarily for use with SLUs Primárně pro použití s jednotkami SLU 
Primarily for use with Repeat Outputs Primárně pro použití s výstupy zesilovače 
Repeat Output – Isolation Valve Abnormal Výstup zesilovače – odchylka izolačního ventilu 
Isolation Valve Closed Izolační ventil uzavřen 
Actuators Disabled Ovládací členy vypnuty 
Emergency Abort Activated Zrušení nouzového stavu aktivováno 
Panel in Manual – DIL SW Selectable Panel v ručním režimu – nastavitelné pomocí DIL 

přepínače 
Emergency Hold Activated Podržení nouzového stavu aktivováno 
Panel in Auto Panel v automatickém režimu 
Manual Release Activated Ruční spuštění aktivováno 
Auxiliary zone fire Požár v pomocné zóně 
Zone 2 fire Požár v zóně 2 
Status Input – Gas Trapped in Manifold Stavový vstup – Plyn uvízlý v potrubí 
10K EOL, 680R Activation 10K koncový, 680R aktivace 
Isolation Valve Status Stav izolačního ventilu 
10K Abnormal, 2K2 = Open, 680R = Closed 10K odchylka, 2K2 = otevřený, 680R = uzavřený 
Gas Low Nízký stav plynu 
10K EOL, 680R Gas Low 10K koncový, 680R nízký stav plynu 
DIL SW configurable for Normally closed operation Nastavitelné DIL přepínačem pro provoz v sepnutém 

stavu 
Gas Released Pressure Switch Tlakový spínač vypuštění plynu 
Manual Release Input Vstup ručního spuštění 
DIL SW configurable for 3K9 EOL Nastavitelné DIL přepínačem na 3K9 koncový 
Auxiliary zone Input Vstup pomocné zóny 
21VDC, 22uF EOL, 680R = Activated 21 VDC, 22 μF, 680R = aktivovaný 
Detectors & Call Points allowed Detektory a hlásiče požáru povoleny 
Detector Zone 2 Input – Protected Area Zone Vstup zóny detektorů 1 – zóna chráněné oblasti 
Fire detectors only Pouze detektory požáru 
Third Stage Relay Relé třetího stupně 
Second Stage Relay Relé druhého stupně 
First Stage Relay Relé prvního stupně 
Input – Auto/Manual Mode Select Switch Vstup – přepínač pro výběr automatického/ručního 

režimu 
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10K EOL, 4K7 = Manual Only Mode 10K koncový, 4K7 = Pouze ruční režim 
Remote Control Input Vstup vzdálených ovládacích prvků 
Sound Alarms spustit poplachy 
Silence Alarms ztlumit poplachy 
Reset System resetovat systém 
Input – Emergency Abort Switch Přepínač zrušení nouzového stavu 
Input – Emergency Hold Switch Přepínač podržení nouzového stavu 
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Obrázek 3 – blokové schéma panelu PrescientIII 
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*= Open & shot cct flt monitored I/P *= monitorována chyba otevřeného a zkratovaného 
obvodu I/P 

Double knock detection zones Zóny s dvojitou detekcí 
Zone 1 Zóna 1 
Aux detection zone Pomocná detekční zóna 
Aux Zone Pomocná zóna 
Gas Discharged pressure switch tlakový spínač vyprázdnění plynu 
Gas Released Plyn vypuštěn 
Gas Low [Low pressure switch/low weight] Nízký stav plynu [spínač nízkého tlaku / nízká 

hmotnost] 
Gas isolation valve [Valve stuck] Plynový izolační ventil [ventil uvízl] 
Valve closed ventil uzavřen 
See valve wiring diag Viz schéma kabeláže ventilu 
Gas Trapped in Manifold Plyn uvízlý v potrubí 
Gas Trapped Pressure Switch Tlakový spínač uvízlého plynu 
COnventional Manual Release Zone Konvenční zóna ručního spuštění 
Manual Release Ruční spuštění 
Conventional E Hold input Konvenční vstup podržení nouzového stavu 
Emergency hold podržení nouzového stavu 
Conventional Abort input Konvenční vstup zrušení 
Emergency Abort Zrušení nouzového stavu 
Conventional Auto/Manual switch input Konvenční vstup přepínače automatického/ručního 

režimu 
Auto/Manual Lock Off Odjištění automatického/ručního režimu 
To Status Indicator / Controller K indikátoru stavu / řadiči 
RS485 serial data [SLU] Sériová data RS485 [SLU] 
Gas Released Plyn vypuštěn 
Gas Manual Plyn v ručním režimu 
Gas Auto Plyn v automatickém režimu 
Timer Hold Podržet časovač 
Release Aborted Vypuštění zrušeno 
Release Disabled Vypuštění vypnuto 
Release Count Down Odpočet vypuštění 
+24V AUX 1A Output Pomocný výstup +24 V, 1 A 
Remote Controls Input Vstup vzdálených ovládacích prvků 
Sound Alarms Spustit poplachy 
Silence Alarms Ztlumit poplachy 
Reset Panel Resetovat panel 
** = Open & Short circuit monitored output ** = monitorovaný výstup otevřeného a zkratovaného 

obvodu 
Gen Sndr 1 Obecná siréna 1 
Continuous on fire Z1, Z2, Aux Zone Trvalá při požáru v Z1, Z2, pomocné zóně 
Remote sound alarm Vzdálený zvukový poplach 
Max O/P: 0.5A Max. výst. O/P: 0,5 A 
Ext Sndr Siréna hašení 
Pulsed on Z1/Z2 Double K in auto or Man Rel. Přerušovaný zvuk při dvojité kontrole v Z1/Z2 

v automatickém nebo ručním spuštění 
Continuous on actuator activation or Disch P/S I/P Trvale zní při aktivaci ovládacího členu nebo aktivním 
signal active signálu tlakového spínače vyprázdnění I/P 
Act 1 Ovládací člen 1 
Operating on pre discharge timer V činnosti při časovači před vyprázdněním 
Ended or Man Rel in Immediate mode Ukončený nebo ručně spuštěný v přímém režimu 
Each Plant Shutdown O/P has: Vypnutí O/P každého stanoviště má: 
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1 × O/P link configurable as fault monitored/ 1×O/P spojení konfigurovatelné na monitorování chyb / 
powered when active [as per fire routing O/P] or napájené při aktivaci [jako při směrování požáru O/P] 

nebo 
1 × V/F C/O relay contact rated 1 Amp @ 24 VDC 1× V/F C/O reléový kontakt se jmenovitým proudem 1 

A při 24 VDC 
1st stage plant shutdown vypnutí stanoviště 1. stupně 
Active on any fire Z1 or Z2 in auto, Man Rel or Gas Aktivní při jakémkoli požáru v Z1 nebo Z2 v 

automatickém 
Released P/S signal režimu, ručním spuštění nebo při signálu tlakového 

spínače vypuštění plynu 
Active on coincidence fire on Z1 and Z2 in auto, Aktivní při současném požáru v Z1 a Z2 

v automatickém 
Man Rel or Gas Released P/S signal režimu, při ručním spuštění nebo při signálu tlakového 

spínače vypuštění plynu 
Active on Actuators operated (if no Discharged Aktivní při činnosti ovládacích členů (pokud není 

tlakový 
Pressure Switch) or Gas Released P/S signal spínač vyprázdnění) nebo při signálu tlakového spínače 

vypuštění plynu 
Fire Sig [Routing] Požární signál [směrování] 
Operating on any fire Z1, Z2, Aux Zone V činnosti při jakémkoli požáru v Z1, Z2, pomocné 

zóně 
Fault Sig [Routing] Chybový signál [směrování] 
Operating [de-energising] on any fault including V činnosti (odpojený) při jakékoli chybě včetně 

odchylky 
Valve Abnormal but not Valve Closed ventilu, ale ne při uzavřeném ventilu 
Gas Released [Routing] Plyn vypuštěn [směrování] 
Operating on Gas P/S active or Actuator operated V činnosti při aktivním tlakovém spínači plynu nebo při 
When in “No Discharge P/S” mode činnosti ovládacího členu v režimu „žádný tlakový 

spínač vyprázdnění“ 
RP – E/Hold Active or Panel in Auto RP – aktivní podržení nouzového stavu nebo panel 

v automatickém režimu 
E/Abort Active or Panel in Manual aktivní zrušení nouzového stavu nebo panel v ručním 

režimu 
DIL Switch Selectable Volitelné DIL přepínačem 
Actuators (Extinguishing) disabled Ovládací členy (hašení) vypnuty 
Isol Valve Closed Izolační ventil uzavřen 
Isol Valve Abnormal Odchylka izolačního ventilu 
Fire Z1 Požár v Z1 
Fire Z2 Požár v Z2 
Fire Aux Zone Požár v pomocné zóně 
Manual Release Operated Ruční spuštění v činnosti 
+24V AUX 250mA Output Pomocný výstup +24 V, 250 mA 
Aux Reset Reset pomocné zóny 
Operation for 10 seconds after operation of Fire V činnosti 10 sekund po stisknutí tlačítka resetu požáru 
Reset switch 
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3. Funkční popis 
Poznámka: Podívejte se na schéma rozvržení desky s plošnými spoji v části 10 a schémata 
připojení v části 12.  
3.1 3.1 Detekční zóny (ZÓNA 1, ZÓNA 2 A POMOCNÁ ZÓNA) 

K dispozici jsou tři okruhy detekčních zón. Jsou u nich monitorovány stavy Chyba otevřeného 
okruhu, Chyba zkratu okruhu a Poplach (požár) Koncovým zařízením je obvykle kondenzátor 
22uF (nebo 10K rezistor nastavený do jiskrově bezpečného režimu), ale lze je nakonfigurovat na 
3k9 rezistor pomocí přepínače DIL na základní desce. 
V každé zóně lze připojit maximálně 32 zařízení (počet závisí na typu použitého detektoru, viz 
část 6). 
Ruční hlásiče požáru lze připojit pouze do pomocné zóny. 
V automatickém režimu jsou normálně použity zóny 1 a 2 k vyvolání požárních poplachů prvního 
(předaktivovaného) a druhého (aktivovaného) stupně, což má za následek automatické 
vyprázdnění hasicího činidla (zóny s dvojitou kontrolou). 
Pomocná detekční zóna poskytuje pouze obecnou indikaci požáru. 
Obsluha resetu požáru způsobí odpojení zdroje napájení všech tří zón na 4 sekundy, čímž se 
resetují všechny aktivované detektory. 

Na indikační desce jsou pro každou zónu indikátory požáru a chyby. 

Na indikační desce se nacházejí také uživatelské ovládací prvky pro vypnutí monitorování 
jednotlivých zón. 

3.2 Funkce ručního spuštění (RS hlásič požáru a hlásič požáru na panelu) 
Pro obsluhu funkce ručního spuštění jsou k dispozici dva obvody. 

1.  Čtvrtá detekční zóna je použita jako zóna ručního spuštění. Jsou u ní monitorovány stavy 
Chyba otevřeného okruhu, Chyba zkratu okruhu a Poplach. Koncovým zařízením je 
obvykle 10k rezistor, ale lze je nakonfigurovat na 3k9 rezistor pomocí přepínače DIL na 
základní desce. 
Generuje poplach druhého stupně v automatickém i ručním režimu a při aktivování 
spouští sekvenci vypuštění hasicího činidla. 
V této zóně musí být připojena pouze ručně ovládaná zařízení, např. ruční hlásiče požáru. 
Zdroj napájení pro tuto zónu se při resetu panelu nevypíná. 

2.  Ruční hlásič požáru je připevněn na dvířka panelu a je monitorován samostatným 
obvodem na chyby otevřeného a zkratovaného obvodu. Připojení hlásiče požáru je na 
zadní straně indikační desky.  

Na indikační desce jsou pro funkci ručního spuštění indikátory aktivace a chyby, společné pro oba 
obvody. Jednotlivé indikátory chyb jsou k dispozici na základní desce uvnitř panelu. 
Funkci ručního spuštění lze vypnout, což má za následek vypnutí obou obvodů. 

3.3 obvody všeobecného poplachu (SNDR1 a SNDR2) 
K dispozici jsou dva plně monitorované obvody obecného poplachu. Jsou u nich monitorovány 
stavy chyby otevřeného obvodu a zkratovaného obvodu. Každý má nominální parametry 0,5 A 
(elektronicky jištěno), 28 VDC. Koncovým zařízením je 10k rezistor (lze použít i rezistor 3k9). 
Indikátor chyby/vypnutí požární sirény na panelu bliká v případě chybového stavu obvodů 
obecného poplachu. Jednotlivé indikátory chyb jsou k dispozici na základní desce uvnitř panelu. 
Oba obvody lze vypnout jako skupinu. 
Poznámka: Tyto obvody jsou monitorovány na obrácení polarity. Svorky na desce s tištěnými 
spoji mají označenou aktivní polaritu. Zajistěte, aby všechna připojená zařízení měla správnou 
polaritu. 

3.4 3.4 Obvod poplachu hašení (EXT SNDR) 
K dispozici je jeden plně monitorovaný obvod poplachu hašení, u kterého jsou monitorovány 
chyby otevřeného obvodu a zkratového obvodu. Má nominální parametry 0,5 A (elektronicky 
jištěno), 28 VDC. Koncovým zařízením je 10k rezistor (lze použít i rezistor 3k9). 
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Indikátor chyby obvodu na panelu bliká v případě jakéhokoli chybového stavu v obvodu poplachu 
hašení, s jednotlivými indikátory chyb na základní desce uvnitř panelu. Obvod lze deaktivovat 
vypnutím hasicího systému (zároveň se vypnou i ovládací členy). 
Poznámka: Obvod je monitorován na obrácení polarity. Svorky na desce s tištěnými spoji mají 
označenou aktivní polaritu. Zajistěte, aby všechna připojená zařízení měla správnou polaritu. 

3.5 Obvody ovládacího členu (ACT1 & ACT2) 
K dispozici jsou dva plně monitorované obvody ovládacích členů. Jsou u nich monitorovány chyby 
otevřeného obvodu a zkratovaného obvodu (indikaci chyby zkratovaného obvodu lze vypnout). 
Každý má nominální parametry 1 A (jištěno), 28 VDC. Koncovým zařízením je 10k rezistor (lze 
použít i rezistor 3k9). 
Indikátor chyby obvodu na panelu bliká v případě jakéhokoli chybového stavu v obou obvodech 
ovládacích členů, s jednotlivými indikátory chyb na základní desce uvnitř panelu. Oba obvody lze 
deaktivovat vypnutím hasicího systému (zároveň se vypne i obvod poplachu hašení). 
Poznámka: Tyto obvody jsou monitorovány na obrácení polarity. Svorky na desce s tištěnými 
spoji mají označenou aktivní polaritu. Zajistěte, aby všechna připojená zařízení měla správnou 
polaritu. 

  
3.6 Výstupy zesilovače (Z1, Z2, AUX, RS, VÝSTUPY 1, 2, 3, 4, 5) 

Každý výstup zesilovače sestává z řídicího obvodu s tranzistory s otevřeným kolektorem snášející 
pokles až na 50 mA. K dispozici jsou následující výstupy: 

Z1 – Požár v zóně 1 
Z2 – Požár v zóně 2 
AUX – Požár v pomocné zóně 
MR – Aktivované ruční spuštění 
OUTPUT 2 – Aktivované zrušení nouzového stavu (konfigurovatelné pouze pro ruční 
režim) 
OUTPUT 2 – Aktivované zrušení nouzového stavu (konfigurovatelné pouze pro ruční 
režim) 
OUTPUT 3 – Ovládací členy (hašení) vypnuty 
OUTPUT 4 – Izolační ventil uzavřen 
OUTPUT 5 – Odchylka izolačního ventilu 

3.7 Pomocné napájení 24 VDC 
 Panel nabízí dva pomocné výstupy stejnosměrného napájení pro připojení dodatečného 
vybavení: 

1. (AUX 250 mA: 24 V, 0V) – tento výstup má jmenovité parametry 250 mA (elektronicky 
jištěno), 24 VDC. 

2. (AUX 1 A: 24 V, 0V) – tento výstup má jmenovité parametry 1 A (elektronicky jištěno), 24 
VDC. 

3.8 Jednotka SLU 
Panel komunikuje s jednotkami SLU (Status Lamp Unit) prostřednictvím dvoužilového kabelu se 
sériovými daty RS485. K dispozici mohou být následující indikace, v závislosti na typu jednotky 
SLU:  

1. Aktivováno zrušení nouzového stavu 
2. Aktivováno podržení nouzového stavu 
3. Plyn vypuštěn 
4. Automatický a Ruční režim 
5. Pouze ruční režim 
6. Hašení vypnuto 
7. Místní chyba 
8. Počet sekund zbývajících do vyprázdnění (pouze pro plně funkční jednotky SLU) 

Jednotka SLU může nabízet v závislosti na typu následující ovládací prvky:  
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1. Ruční spuštění 
2. Zrušení nouzového stavu 
3. Podržení nouzového stavu 
4. Automatický a ruční režim / pouze ruční režim 

Ovládací prvky na jednotce SLU lze přenášet pomocí sériového datového spojení nebo připojit 
napevno pomocí běžných obvodů na panelu (viz část 3.9 níže).  

3.9 Vzdálené vstupy 
3.9.1 Vzdálené ovládací prvky 

Toto je plně monitorovaný vstup, poskytující: Monitorování chyby otevřeného a 
zkratovaného obvodu, tiché poplachy, opakované poplachy a reset panelu. Koncovým 
zařízením je 10k rezistor.  
Vzdálené zvukové poplachy:  
• Neblokované.  
• 4k7 = aktivovat obecné sirény.  
• Při zapnutí – trvalá indikace „vzdálených zvukových poplachů“ a nepřetržitý provoz 

obecných sirén. 
• Při vypnutí – indikace „vzdálených zvukových poplachů“ je odstraněna a obecné 

sirény se vypnou.  
Vzdálené tiché poplachy:  
• Jednoduchý provoz. 
• 1k8 = ztišení aktivních sirén (ztišení hasicích sirén je potlačeno, dokud se neaktivuje 

stav Vyprázdněno). 
• Při zapnutí – stejná činnost jako při stisknutí tlačítka Ztišit poplachy. 
• Při vypnutí – žádná reakce. 
Vzdálený reset:  
• Jednoduchý provoz. 
• 560R = Reset požárního systému a hasicího systému (reset hasicího systému lze 

potlačit, dokud nevyprší blokovací časovač nebo není použito zrušení nouzového 
stavu). 

• Při zapnutí – resetuje všechny indikace v části panelu Fire Alarm (Požární poplach). 
Pokud je neaktivní Potlačení resetu, resetuje pouze indikace v části panelu Hašení. 

• Při vypnutí – žádná reakce. 
3.9.2 Uvízlý plyn (GAS TRAPPED) 

Toto je plně monitorovaný vstup poskytující monitorování chyb otevřeného a 
zkratovaného obvodu. Koncovým zařízením je 10k rezistor aktivovaný 680R rezistorem. 
Při aktivaci se rozsvítí indikátor GAS TRAPPED IN MANIFOLD (PLYN UVÍZLÝ 
V POTRUBÍ) a aktivuje se stav obecné chyby.  

3.9.3 Přepínač automatického/ručního odjištění (AUTO/MANUAL) 
U vstupu automatického/ručního ovládání jsou plně monitorovány chyby otevřeného a 
zkratovaného obvodu. Koncovým zařízením je 10k rezistor, aktivovaný 4k7 rezistorem. 
V aktivním stavu je panel nastaven do ručního režimu a na indikační desce bliká žlutý 
indikátor Manual Only (Pouze ruční). Pokud je vstup aktivní, ovládání tlačítka 
Auto/Manual na indikační desce nemá žádný vliv. Vstup umožňuje připojení přepínačů 
automatického/ručního odjištění na jednotkách SLU. Pomocí svorek na jednotkách SLU 
lze připojit také přepínače uzamčení dveří. Celkový počet připojitelných přepínačů 
automatického/ručního odjištění a uzamčení dveří je 14. To umožňuje použít 7 jednotek 
SLU, z nichž každá má přepínač automatického/ručního odjištění na klíč a přepínač 
uzamčení dveří. Podrobnosti viz návod k instalaci jednotky SLU.  

3.9.4 Chyba nízkého tlaku (GAS LOW) 
Toto je plně monitorovaný vstup poskytující monitorování chyb otevřeného a 
zkratovaného obvodu. Koncovým zařízením je 10k rezistor aktivovaný 680R rezistorem. 
Při aktivaci se rozsvítí indikátor GAS LOW a aktivuje se stav obecné chyby. Chyba 
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otevřeného nebo zkratovaného obvodu je signalizována indikátorem chyby obvodu a 
indikátorem chyby Nízký stav plynu na základní desce. Vstup je konfigurovatelný pro 
provoz za stavu rozpojeno nebo sepnuto pomocí přepínače DIL na základní desce.  

3.9.5 Stav hasicího izolačního ventilu (ISO. VALVE)  
Toto je plně monitorovaný vstup poskytující monitorování chyb otevřeného a 
zkratovaného obvodu. Koncovým zařízením je 10k rezistor indikující stav “ISOLATION 
VALVE ABNORMAL“ (ODCHYLKA IZOLAČNÍHO VENTILU). Chyba otevřeného nebo 
zkratovaného obvodu je signalizována indikátorem chyby obvodu a indikátorem chyby 
Izolační ventil na základní desce. Pro vstup jsou možné tři stavy:  

1. Ventil uzavřen: Aktivováno 680R rezistorem, bliká indikátor Valve Closed (Ventil uzavřen) na 
indikační desce a vnitřní bzučák přerušovaně bzučí.  
2. Ventil otevřen: Aktivováno rezistorem 2k2, na panelu není žádná indikace a jde o korektní stav 
tohoto vstupu.  
3. Odchylka ventilu: Aktivováno 10k koncovým rezistorem, bliká indikátor Valve Abnormal 
(Odchylka ventilu) na indikační desce a aktivuje se indikátor obecné chyby. Při stavu odchylky je použita 
dvousekundová prodleva, aby se zabránilo krátkodobé aktivaci během normálního pohybu ventilu mezi 
pozicí otevřeno a zavřeno.  

Podrobnosti viz Schéma připojení v části 12.3. 
Poznámka: Korektní stav pro vstup je VALVE OPEN (VENTIL OTEVŘEN), a pokud 
vstup není použit, měl by proto být na něm osazen 2k2 rezistor. 

3.9.6 Tlakový spínač Plyn vypuštěn (GAS REL.) 
Toto je plně monitorovaný vstup poskytující monitorování chyb otevřeného a 
zkratovaného obvodu. Koncovým zařízením je 10k rezistor. Chyba otevřeného nebo 
zkratovaného obvodu je signalizována indikátorem chyby obvodu a indikátorem chyby 
Vypuštění plynu na základní desce. Vstup je aktivován 680R rezistorem, svítí indikátor 
Gas Released (Plyn vypuštěn) na indikační desce, zapne se obvod sirény hašení, signál 
Gas Released a všechny tři vypínací výstupy.  

3.9.7 Podržení nouzového stavu (HOLD) 
Toto je plně monitorovaný vstup poskytující monitorování chyb otevřeného a 
zkratovaného obvodu. Koncovým zařízením je 10k rezistor. Chyba otevřeného nebo 
zkratovaného obvodu je signalizována indikátorem chyby obvodu a indikátorem Podržení 
na základní desce. Pokud dojde k chybě na vstupu během stavu Aktivováno nebo 
Vyprázdněno, pak je chyba stále indikována, ale indikátor Hold Active (Podržení aktivní) 
trvale svítí, a dokud není chyba odstraněna, je indikován stav Podržení. Tento chybový 
stav zabraňuje vypuštění hasicího činidla.  
Vstup je aktivován 680R rezistorem, rozsvítí se indikátor Emergency Hold Active 
(Podržení nouzového stavu aktivní) na indikačním panelu a resetuje se a zastaví časovač 
prodlevy před vyprázdněním.  
Poznámka: Pokud jsou zároveň ovládány více než tři přepínače podržení 
nouzového stavu připojené ke vstupu Podržení, bude detekována chyba 
zkratovaného obvodu. Jestliže k tomu dojde při běhu časovače prodlevy před 
vypuštěním, časovač se přesto resetuje a zastaví, dokud nejsou uvolněny všechny 
přepínače. Používejte pouze neblokované přepínače, které se po uvolnění vrátí do 
stavu rozepnuto.  
Poznámka: Pokud je jednotka SLU s přepínačem podržení nakonfigurována 
k přenosu signálu Podržet pomocí sériové komunikační linky, chyba komunikace 
na této lince aktivuje stav Podrženo dle popisu výše a vypuštění hasicího činidla 
bude potlačeno.  

3.9.8 Vstup zrušení nouzového stavu (ABORT) 
Toto je plně monitorovaný vstup poskytující monitorování chyb otevřeného a 
zkratovaného obvodu. Koncovým zařízením je 10k rezistor. Chyba otevřeného nebo 
zkratovaného obvodu je signalizována indikátorem chyby obvodu a indikátorem Zrušení 
na základní desce. Kromě toho bude blikat indikátor Abort Active (Zrušení aktivní), pokud 
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systém není ve stavu Aktivováno nebo Vyprázdněno, a deaktivuje se, jakmile zmizí 
chyba. Pokud dojde k chybě na vstupu během stavu Aktivováno nebo Vyprázdněno, pak 
je chyba stále indikována, ale indikátor Abort Active (Zrušení aktivní) trvale svítí, a dokud 
není chyba odstraněna, trvá stav Zrušení. Tento chybový stav zabraňuje vypuštění 
hasicího činidla.  
Vstup je aktivován 680R rezistorem, rozsvítí se indikátor Emergency Abort Active 
(Zrušení nouzového stavu aktivní) na indikačním panelu a zastaví se vypuštění hasicího 
činidla. Aktivní stav zrušení trvá, dokud není vstup uvolněn a není stisknuto tlačítko Reset 
hašení.  
Poznámka: Použijte pouze přepínače s aretací, které je třeba ručně vrátit do polohy 
VYPNUTO (to je požadavek nařízení EN 12094-1:2003 článek 4.27.2) Poznámka: 
Pokud je jednotka SLU s přepínačem zrušení nakonfigurována k přenosu signálu 
Zrušit pomocí sériové komunikační linky, chyba komunikace na této lince aktivuje 
stav Zrušeno dle popisu výše a vypuštění hasicího činidla bude zrušeno.  

 
3.10 Kontakty relé 

Kromě relé pomocného resetu lze všechny výstupy relé nakonfigurovat buď jako napájené a 
monitorované, nebo jako beznapěťové kontakty relé. Výchozí tovární nastavení je napájené a 
monitorované výstupy dle požadavků nařízení EN54-2:1997 a EN12094-1:2003. 
3.10.1 Vypnutí prvního stupně (1st STAGE) 

Relé vypnutí prvního stupně je vybuzeno, když panel přejde do předaktivovaného stavu. 
K tomu dojde, když je panel v AUTOMATICKÉM a RUČNÍM režimu a dojde k požáru 
v zóně 1 nebo 2. Relé je rovněž vybuzeno, když panel přejde do stavu druhého nebo 
třetího stupně (viz 3.10.2 a 3.10.3). 
Trojitá propojka umožňuje nastavit výstup jako napájený a monitorovaný (propojka 
zapnuta) nebo beznapěťový 
(propojka vypnuta). 
V monitorovaném režimu se při chybě otevřeného nebo zkratovaného obvodu rozsvítí 
indikátor chyby obvodu na indikační desce a indikátor chyby Vypnutí prvního stupně na 
základní desce. 
V beznapěťovém režimu jsou k dispozici volné kontakty pro Pole (Pól), Normally Open 
(Rozpojeno) a Normally Closed (Sepnuto) s jmenovitým proudem 1 A a napětím 30 VDC.  

3.10.2 Vypnutí druhého stupně (2nd STAGE) 
Relé vypnutí druhého stupně je vybuzeno, když panel přejde do aktivovaného stavu. 
K tomu dojde, když je panel v AUTOMATICKÉM a RUČNÍM režimu a dojde k požáru 
v zóně 1 a 2 nebo obsluze Ručního spuštění (v automatickém nebo ručním režimu).  
Relé je rovněž vybuzeno, když panel přejde do stavu třetího stupně (viz 3.10.3).  
Trojitá propojka umožňuje nastavit výstup jako napájený a monitorovaný (propojka 
zapnuta) nebo beznapěťový 
(propojka vypnuta). 
V monitorovaném režimu se při chybě otevřeného nebo zkratovaného obvodu rozsvítí 
indikátor chyby obvodu na indikační desce a indikátor chyby Vypnutí prvního stupně na 
základní desce.  
V beznapěťovém režimu jsou k dispozici volné kontakty pro Pole (Pól), Normally Open 
(Rozpojeno) a Normally Closed (Sepnuto) s jmenovitým proudem 1 A a napětím 30 VDC.  

3.10.3 Vypnutí třetího stupně (3rd STAGE) 
Relé vypnutí třetího stupně je vybuzeno, když vyprší časovač prodlevy před 
vyprázdněním a jsou obsluhovány obvody ovládacích členů. Relé je rovněž vybuzeno, 
když panel přejde do stavu vyprázdněno kvůli činnosti vstupu tlakového spínače 
vypuštění plynu (viz 3.10.4).  
Trojitá propojka umožňuje nastavit výstup jako napájený a monitorovaný (propojka 
zapnuta) nebo beznapěťový 
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(propojka vypnuta). 
V monitorovaném režimu se při chybě otevřeného nebo zkratovaného obvodu rozsvítí 
indikátor chyby obvodu na indikační desce a indikátor chyby Vypnutí prvního stupně na 
základní desce.  
V beznapěťovém režimu jsou k dispozici volné kontakty pro Pole (Pól), Normally Open 
(Rozpojeno) a Normally Closed (Sepnuto) s jmenovitým proudem 1 A a napětím 30 VDC.  

3.10.4 Plyn vyprázdněn (GAS REL SIG) 
Relé Plyn Vyprázdněn je vybuzeno, když je aktivován vstup tlakového spínače vypuštění 
plynu nebo pokud jsou obsluhovány obvody ovládacích členů a panel je konfigurován do 
stavu NO PRESSURE SWITCH (ŽÁDNÝ TLAKOVÝ SPÍNAČ).  
Trojitá propojka umožňuje nastavit výstup jako napájený a monitorovaný (propojka 
zapnuta) nebo beznapěťový 
(propojka vypnuta). 
V monitorovaném režimu se při chybě otevřeného nebo zkratovaného obvodu rozsvítí 
indikátor chyby obvodu na indikační desce a indikátor chyby Vypuštění plynu na základní 
desce.  
V beznapěťovém režimu jsou k dispozici volné kontakty pro Pole (Pól), Normally Open 
(Rozpojeno) a Normally Closed (Sepnuto) s jmenovitým proudem 1 A a napětím 30 VDC.  

3.10.5 Signál požáru (FIRE SIG) 
Relé signálu požáru je vybuzeno, pokud zóny 1, 2 nebo pomocná zóna detekuje stav 
požáru.  
Trojitá propojka umožňuje nastavit výstup jako napájený a monitorovaný (propojka 
zapnuta) nebo beznapěťový (propojka vypnuta). 
V monitorovaném režimu se při chybě otevřeného nebo zkratovaného obvodu na vedení 
rozsvítí indikátor chyby Signál požáru na indikační desce. 
V beznapěťovém režimu jsou k dispozici volné kontakty pro Pole (Pól), Normally Open 
(Rozpojeno) a Normally Closed (Sepnuto) s jmenovitým proudem 1 A a napětím 30 VDC.  

3.10.6 Chybový signál (FAULT SIG) 
Relé chybového signálu je relé se zabezpečením proti poruše a normálně je vybuzené. 
Odpojí se v případě chybového stavu na panelu. 
Trojitá propojka umožňuje nastavit výstup jako napájený a monitorovaný (propojka 
zapnuta) nebo beznapěťový (propojka vypnuta). 
V monitorovaném režimu se při chybě otevřeného nebo zkratovaného obvodu na vedení 
rozsvítí chybový indikátor chyby Chybového signálu na indikační desce. 
V beznapěťovém režimu jsou k dispozici volné kontakty pro Pole (Pól), Normally Open 
(Rozpojeno) a Normally Closed (Sepnuto) s jmenovitým proudem 1 A a napětím 30 VDC.  

3.10.7 Pomocný reset (RESET) 
Relé pomocného resetu je jednopólové přepínací relé a je krátce vybuzeno, když je panel 
v režimu resetu požáru. Relé je vybuzeno po dobu 10 sekund. To umožňuje resetování 
dodatečného vybavení, jako jsou laserové detektory. Relé nemá napájený a 
monitorovaný režim a k dispozici jsou pouze beznapěťové kontakty pól, rozpojeno a 
sepnuto se jmenovitým proudem 1 A, 30 VDC.  

3.11 Interní baterie pohotovostního režimu 
K dispozici jsou svorky umožňující připojení jedné sady interních baterií pohotovostního režimu. 
Nabíjecí obvod je monitorován pro zajištění správného nabíjení připojených baterií. Nesprávné 
nabíjení nebo odpojení má za následek indikaci chyby a rozsvícení oranžového indikátoru chyby 
napájecího zdroje na indikačním panelu a indikátoru chyby nabíječe baterií na základní desce.  

3.12 Přepínače zapnutí/vypnutí funkcí 
Na základní desce jsou k dispozici dvě sady přepínačů DIL a jedna propojka, které umožňují 
konfiguraci panelu pro dodatečné funkce přizpůsobené stanovišti:  

 3.12.1 Přepínač výběru funkce 
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1 CONFIG I/S INPUTS 
2 PRE-DISCHARGE DELAY 5S 
3 PRE-DISCHARGE DELAY 10S  
4 PRE-DISCHARGE DELAY 20S 
5 PRE-DISCHARGE DELAY 40S 
6 SILENT ZONE TEST 
7 BUZZER DISABLE 
8 LATCHED FAULTS 
9 INSTANT MANUAL RELEASE 
10 BUZZER PULSES AT END OF DELAY 
11 ZONES 1 & 2 SINGLE KNOCK 
12 NO DISCHARGE PRESSURE SWITCH 
1 ACTUATOR S/C DISABLE 

2 RESET INHIBIT PERIOD 1 MIN 
3 RESET INHIBIT PERIOD 2 MIN 
4 RESET INHIBIT PERIOD 4 MIN 
5 RESET INHIBIT PERIOD 8 MIN 
6 RESET INHIBIT PERIOD 16 MIN 
7 CLEAR ACTUATORS AFTER 1 MIN 
8 SILENCE ALARMS BEFORE RESET 
9 OUTPUT 1-AUTO, 2-MANUAL 
10 CONFIG SLU 
11 3K9 EOL 
12 NC/GAS LOW I/P 

 

Sestává ze dvou sad po 12 přepínačích DIL, které nabízejí následující možnosti: 
3.12.1.1 CONFIG I/S INPUTS (KONFIGUROVAT VSTUPY I/S) 

V poloze ZAPNUTO aktivuje možnost individuální konfigurace na 
standardní nebo jiskrově bezpečného monitorování zón 1 a 2, pomocné 
zóny a vstupu ručního spuštění. Obvody musí být konfigurovány na I/S 
monitorování, pokud jsou připojeny galvanické izolátory nebo Zeyerovy 
bariéry. I/S zóny pak budou monitorovány na koncový 10k rezistor a 
odlišné limity monitorování kvůli zátěži řady I/S bariér/izolátorů. 
Podrobnosti konfigurace viz část 4.2.2.  

3.12.1.2  PRE-DISCHARGE DELAY (5S, 10S, 20S, 40S) (PRODLEVA PŘED 
VYPRÁZDNĚNÍM) 

Tyto čtyři přepínače umožňují konfiguraci časovače prodlevy před 
vyprázdněním od 0 do 60 sekund v 5sekundových intervalech. Přepnutím 
jakéhokoli ze čtyř přepínačů do polohy ZAPNUTO se zvyšuje hodnota 
prodlevy až do maximální délky 60 sekund.  

Délka 
prodlevy 

(sekundy) 
0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  

SW1-2 (5S)  VYP ZAP VY
P ZAP VYP ZAP VYP ZAP VYP ZAP VYP ZAP NEL

ZE 
SW1-3 (10S)  VYP VYP ZAP ZAP VYP VYP ZAP ZAP VYP VYP ZAP ZAP NEL

ZE 
SW1-4 (20S)  VYP VYP VY VYP ZAP ZAP ZAP ZAP VYP VYP VYP VYP ZAP
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P 
SW1-5 (40S)  VYP VYP VY

P VYP VYP VYP VYP VYP ZAP ZAP ZAP ZAP ZAP

 
3.12.1.3 SILENT ZONE TEST (TICHÝ TEST ZÓNY) 

Přepínač VYPNUT – požární poplach v jakékoli zóně v testovacím režimu 
aktivuje příslušný indikátor požáru v zóně a obvody obecné 
sirény po dobu čtyř sekund.  

Přepínač ZAPNUT – požární poplach v jakékoli zóně v testovacím režimu 
aktivuje příslušný indikátor požáru v zóně, ale NE obvody 
obecné sirény.  

3.12.1.4 BUZZER DISABLE (VYPNUTÍ BZUČÁKU) 
Přepínač VYPNUT – interní bzučák se funguje v případě požáru, chyby 

nebo obsluhy tlačítka panelu.  
Přepínač ZAPNUT – interní bzučák funguje pouze při obsluze tlačítek na 

panelu. Poznámka: Toto nastavení nevyhovuje nařízením 
EN54-2 a EN12094-1. K dispozici pouze pro účely uvedení 
do provozu.  

3.12.1.5 LATCHED FAULTS (BLOKOVANÉ CHYBY) 
Přepínač VYPNUT – všechny indikátory chyb jsou neblokované a vypnou 

se, jakmile skončí chybový stav.  
Přepínač ZAPNUT – všechny indikátory chyb jsou blokované a vyžadují 

ruční resetování pomocí tlačítek FIRE RESET (RESET 
POŽÁRU) a/nebo EXTINGUISHING SYSTWM RESET 
(RESET HASICÍHO SYSTÉMU).  

3.12.1.6 INSTANT MANUAL RELEASE (OKAMŽITÉ RUČNÍ SPUŠTĚNÍ) 
Přepínač VYPNUT – obsluha ručního spuštění zapne časovač prodlevy 

před vyprázdněním.  
Přepínač ZAPNUT – obsluha ručního spuštění obejde časovač prodlevy 

před vyprázdněním a ihned aktivuje obvody ovládacího 
členu.  

3.12.1.7 BUZZER PULSES AT END OF DELAY (PŘERUŠOVANÉ BZUČENÍ NA 
KONCI PRODLEVY) 

Přepínač VYPNUT – žádná změna stavu interního bzučáku během 
posledních 5 sekund časovače prodlevy před 
vyprázdněním.  

Přepínač ZAPNUT – interní bzučák během posledních 5 sekund 
časovače prodlevy před vyprázdněním přerušovaně bzučí.  

3.12.1.8 ZONES 1 & 2 SINGLE KNOCK (JEDNODUCHÁ KONTROLA ZÓN 1 A 
2) 

Přepínač VYPNUT – pokud je systém nastaven do automatického a 
ručního režimu, pro spuštění časovače prodlevy před 
vyprázdněním je vyžadován stav požáru v zónách 1 i 2.  

Přepínač ZAPNUT – pokud je systém nastaven do automatického a 
ručního režimu, pro spuštění časovače prodlevy před 
vyprázdněním je vyžadován stav požáru v zóně 1 nebo 2.  

3.12.1.9  
NO DISCHARGE PRESSURE SWITCH (ŽÁDNÝ TLAKOVÝ SPÍNAČ 
VYPRÁZDNĚNÍ)Přepínač VYPNUT – panel indikuje stav SYSTEM DISCHARGED 

(SYSTÉM VYPRÁZDNĚN), pouze pokud je aktivován vstup 
GAS REL (PLYN VYPUŠTĚN) (prostřednictvím tlakového 
spínače vyprázdnění).  

Přepínač ZAPNUT – Panel indikuje stav SYSTEM DISCHARGED 
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(SYSTÉM VYPRÁZDNĚN), jakmile jsou aktivovány obvody 
ovládacího členu.  

3.12.1.10 ACTUATOR S/C DISABLE (VYPNUTÍ ZKRATOVÁNÍ OBVODU 
OVLÁDACÍHO ČLENU) 

Přepínač VYPNUT – v obvodech ovládacích členů jsou monitorovány 
chyby otevřeného a zkratovaného obvodu.  

Přepínač ZAPNUT – v obvodech ovládacích členů jsou monitorovány 
pouze chyby otevřeného obvodu. Slouží k monitorování 
chyby otevřeného obvodu induktoru s více závity bez řady 
koncových rezistorů.  

3.12.1.11 PRODLEVA POTLAČENÍ RESETU 
Pět přepínačů umožňuje nakonfigurovat časovač prodlevy resetování 
hasicího systému od 0 do 30 minut v 1minutových přírůstcích. Přepnutím 
jakéhokoli z pěti přepínačů do polohy ZAPNUTO se zvyšuje hodnota 
čítače až do maximální délky 30 minut.  

Délka 
prodlevy 

resetu 
(minuty) 

SW2-2 (1 
minuta)  

SW2-3 (2 
minuty)  

SW2-4 (4 
minuty)  

SW2-5 (8 
minut)  

SW2-6 (16 
minut)  

0  VYP VYP VYP VYP VYP 
1  ZAP VYP VYP VYP VYP 
2  VYP ZAP VYP VYP VYP 
3  ZAP ZAP VYP VYP VYP 
4  VYP VYP ZAP VYP VYP 
5  ZAP VYP ZAP VYP VYP 
6  VYP ZAP ZAP VYP VYP 
7  ZAP ZAP ZAP VYP VYP 
8  VYP VYP VYP ZAP VYP 
9  ZAP VYP VYP ZAP VYP 

10  VYP ZAP VYP ZAP VYP 
11  ZAP ZAP VYP ZAP VYP 
12  VYP VYP ZAP ZAP VYP 
13  ZAP VYP ZAP ZAP VYP 
14  VYP ZAP ZAP ZAP VYP 
15  ZAP ZAP ZAP ZAP VYP 
16  VYP VYP VYP VYP ZAP 
17  ZAP VYP VYP VYP ZAP 
18  VYP ZAP VYP VYP ZAP 
19  ZAP ZAP VYP VYP ZAP 
20  VYP VYP ZAP VYP ZAP 
21  ZAP VYP ZAP VYP ZAP 
22  VYP ZAP ZAP VYP ZAP 
23  ZAP ZAP ZAP VYP ZAP 
24  VYP VYP VYP ZAP ZAP 
25  ZAP VYP VYP ZAP ZAP 
26  VYP ZAP VYP ZAP ZAP 
27  ZAP ZAP VYP ZAP ZAP 
28  VYP VYP ZAP ZAP ZAP 
29  ZAP VYP ZAP ZAP ZAP 
30  VYP ZAP ZAP ZAP ZAP 
31  ZAP ZAP ZAP ZAP ZAP 

 
3.12.1.12 CLEAR ACTUATORS AFTER 1 MIN (UVOLNIT OVLÁDACÍ ČLENY PO 1 
MINUTĚ) 

Přepínač VYPNUT – obvody ovládacích členů jsou vybuzeny, dokud není 
resetován hasicí systém.  

Přepínač ZAPNUT – obvody ovládacích členů jsou vybuzeny pouze po dobu 1 
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minuty a poté jsou odpojeny.  
Poznámka: Tuto funkci je možno použít, pouze pokud ovládací členy 
připojeny připojené k obvodům ovládacích členů zůstávají aktivní po 
odpojení napájení a vyžadují ruční resetování. Tato funkce není určena 
k obsluze prodlevy vyprázdnění plynu. Je k dispozici pouze jako 
prostředek ke snížení spotřeby proudu během vyprazdňování plynu.  

3.12.1.13 SILENCE ALARMS BEFORE RESET (ZTIŠIT POPLACHY PŘED RESETEM) 
Přepínač VYPNUT – panel lze resetovat ze stavu poplachu bez předchozího 

ztišení poplachů. (Požadavek normy EN54-2.) 
Přepínač ZAPNUT – Panel nelze resetovat ze stavu poplachu, dokud nejsou 

ztišeny poplachy. (Doporučení normy BS5839).  
3.12.1.14 AUTOMATICKÉ/RUČNÍ VÝSTUPY 

Přepínač VYPNUT – výstup otevřeného kolektoru 1 funguje při aktivním podržení 
nouzového stavu. Výstup otevřeného kolektoru 2 funguje při 
aktivním zrušení nouzového stavu.  

Přepínač ZAPNUT – výstup otevřeného kolektoru 1 funguje, pokud je panel 
v AUTOMATICKÉM A RUČNÍM režimu. Výstup otevřeného 
kolektoru 2 funguje, pokud je panel v POUZE RUČNÍM režimu.  

3.12.1.15 CONFIG SLU (KONFIGURACE JEDNOTEK SLU) 
V poloze ZAPNUTO umožňuje konfigurovat na panelu kód typu jakýchkoli 
připojených jednotek SLU. Podrobnosti konfigurace viz část 4.2.3.  

3.12.1.16 3K9 EOL (KONCOVÝ REZISTOR 3K9) 
V poloze ZAPNUTO jsou v zónách 1,2, pomocné zóně a při ručním spuštění 
monitorována koncová zařízení s rezistorem 3k9. Umožňuje zpětnou 
kompatibilitu při nahrazení starších zařízení tímto panelem.  

3.12.1.17 N/C LOW PRESSURE I/P (NEPŘIPOJENO I/P NÍZKÉHO TLAKU) 
Přepínač VYPNUT – vstup Nízký stav plynu monitoruje rozpojený přepínač, tj. 

aktivovaný 680R rezistorem. 
Přepínač ZAPNUT – vstup Nízký stav plynu monitoruje sepnutý přepínač, tj. 

aktivovaný odpojením 680R rezistoru.  
3.12.2 Propojka pro monitorování chyby uzemnění 

Tato samostatná propojka se nachází v pravém dolním rohu ovládací desky (J22). Pokud je 
přítomna, umožňuje panelu monitorovat chyby uzemnění kabelů vstupujících do panelu. Pokud je 
propojka ODSTRANĚNA, fyzicky izoluje interní ovládací desku od uzemnění, a vypíná tak funkci 
monitorování chyby uzemnění.  
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3.13 Indikátory chyb 
Na ovládací desce je zapojeno dvacet dva žlutých indikátorů, signalizujících následující chyby: 

 SHUTDOWN 3 FAULT 
 SHUTDOWN 2 FAULT 
 SHUTDOWN 1 FAULT 
 ACTUATOR 2 FAULT 
 ACTUATOR 1 FAULT 
 EXT SNDER FAULT 
 SNDER 2 FAULT 
 SNDER 1 FAULT 
 AUTO/MAN FAULT 
 FIELD MR FAULT 
 PANEL MR FAULT 

 ABORT FAULT 
 HOLD FAULT 
 GAS TRAPPED FLT 
 ISOLATION VALVE FLT 
 GAS LOW FAULT 
 GAS RELEASED FLT 
 SLU FAULT 
 CONFIG ON 
 GAS SIGNAL FLT 
 MAINS FAULT 
 BATT/CHARGE FAULT 

 
SHUTDOWN 3 FAULT (CHYBA VYPNUTÍ 3) Rozsvítí se při chybě otevřeného nebo zkratovaného 

obvodu na monitorovaném výstupu třetího stupně. 
SHUTDOWN 2 FAULT (CHYBA VYPNUTÍ 2) Rozsvítí se při chybě otevřeného nebo zkratovaného 

obvodu na monitorovaném výstupu druhého stupně. 
SHUTDOWN 1 FAULT (CHYBA VYPNUTÍ 1) Rozsvítí se při chybě otevřeného nebo zkratovaného 

obvodu na monitorovaném výstupu prvního stupně. 
ACTUATOR 2 FAULT (CHYBA OVLÁDACÍHO ČLENU 2) Rozsvítí se při chybě otevřeného nebo 

zkratovaného obvodu na výstupu ovládacího členu 2. 
ACTUATOR 1 FAULT (CHYBA OVLÁDACÍHO ČLENU 1) Rozsvítí se při chybě otevřeného nebo 

zkratovaného obvodu na výstupu ovládacího členu 1. 
EXT SNDER FAULT (CHYBA SIRÉNY HAŠENÍ) Rozsvítí se při chybě otevřeného nebo 

zkratovaného obvodu na výstupu sirény hašení. 
SNDER 2 FAULT (CHYBA SIRÉNY 2) Rozsvítí se při chybě otevřeného nebo zkratovaného obvodu na 

výstupu obecné sirény 2. 
SNDER  FAULT (CHYBA SIRÉNY) Rozsvítí se při chybě otevřeného nebo zkratovaného obvodu na 

výstupu obecné sirény 1. 
AUTO/MAN FAULT (CHYBA AUTOMATICKÉHO/RUČNÍHO REŽIMU) Rozsvítí se při chybě otevřeného 

nebo zkratovaného obvodu na výstupu Automatického/ručního režimu. 
FIELD MR FAULT (CHYBA ZÓNY RUČNÍHO SPUŠTĚNÍ) Rozsvítí se při chybě otevřeného nebo 

zkratovaného obvodu na výstupu zóny ručního spuštění. 
PANEL MR FAULT (CYBA RUČNÍHO SPUŠTĚNÍ Z PANELU) Rozsvítí se při chybě otevřeného nebo 

zkratovaného obvodu na ovládacím prvku ručního spuštění na panelu. 
ABORT FAULT (CHYBA ZRUŠENÍ) Rozsvítí se při chybě otevřeného nebo zkratovaného obvodu na 

vstupu zrušení nouzového stavu. 
HOLD FAULT (CHYBA PODRŽENÍ) Rozsvítí se při chybě otevřeného nebo zkratovaného obvodu na 

vstupu podržení nouzového stavu. 
GAS TRAPPED FLT (CHYBA UVÍZNUTÍ PLYNU) Rozsvítí se při chybě otevřeného nebo 

zkratovaného obvodu na vstupu uvíznutí plynu. 
ISOLATION VALVE FLT (CHYBA IZOLAČNÍHO VENTILU) Rozsvítí se při chybě otevřeného nebo 

zkratovaného obvodu na vstupu izolačního ventilu. 
GAS LOW FAULT (CHYBA NÍZKÉHO STAVU PLYNU) Rozsvítí se při chybě otevřeného nebo 

zkratovaného obvodu na vstupu nízkého stavu plynu. 
GAS RELEASED FLT (CHYBA VYPUŠTĚNÍ PLYNU) Rozsvítí se při chybě otevřeného nebo 

zkratovaného obvodu na vstupu vypuštění plynu. 
SLU FAULT (CHYBA JEDNOTKY SLU) Rozsvítí se v případě chyby jakékoli jednotky SLU. 
CONFIG ON (KONFIGURACE ZAPNUTA) Rozsvítí se, pokud je některý z DIL spínačů CONFIG I/S 

INPUTS NEBO CONFIG SLU v pozici ZAPNUTO. Indikuje, že paměť 
EEPROM na ovládací desce má povolený zápis. 

GAS SIGNAL FLT (CHYBA SIGNÁLU PLYNU) Rozsvítí se při chybě otevřeného nebo zkratovaného 
obvodu na výstupu signálu vypuštění plynu. 

MAINS FAULT (CHYBA HLAVNÍHO NAPÁJENÍ) Rozsvítí se, pokud dojde ke ztrátě vstupního 
střídavého napětí napájecího zdroje. 
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BATT/CHARGE FAULT (CHYBA BATERIE/NABÍJENÍ) Rozsvítí se, pokud z jakéhokoli důvodu nelze 
nabíjet baterie, např. pokud jsou baterie vadné nebo odpojené. 

V případě jakékoli z výše uvedených chyb rovněž bliká indikátor obecné chyby na indikační desce. 
 
3.14 Interní bzučák 

Interní bzučák poskytuje zvukovou indikaci doplňující vizuální indikaci, kterou zprostředkovávají 
indikátory na panelu. Bzučák má různé režimy: 
1. Indikace chyby – přerušované bzučení 1 sekundu zapnuto, 3 sekundy vypnuto. 

Bzučák lze ztlumit. 
2. Indikace poplachu – trvalá. 

Bzučák lze ztlumit. 
3. Přerušované bzučení na konci prodlevy – ½ sekundy zapnuto, ½ sekundy vypnuto 

(volitelné) 
Bzučák nelze ztlumit. 

3.15 Indikační deska - obecné 
Indikační deska je připojena k interní ovládací desce pomocí 16žilového plochého kabelu a 
polarizovaného plochého konektoru. Na hlavní ovládací desce je na pozici J1 k dispozici 
polarizovaná 16pólová patice. 
Zobrazení je zpřehledněno rozdělením do tří oken. Uživatelské ovládací prvky jsou umístěny 
v prostředním okně, stavové indikátory jsou v levém a v pravém okně. 
V levém okně je indikován stav části požárního poplachu panelu a indikace společné pro část 
požárního poplachu a část hašení. Pravé okno je vyhrazeno pro indikaci stavu části hašení 
panelu. Podrobnosti viz Obrázek 4. 

Obrázek 4 – zobrazení 

 
3.16 Indikační deska – indikace stavu požáru 

3.16.1 FIRE (POŽÁR) 
Tyto dva červené indikátory jsou normálně vypnuty a blikají v případě požáru v zónách 1 
a 2 nebo v pomocné zóně. 
Indikátory trvale svítí, pokud jsou během požárního poplachu ztlumeny obecné sirény. 

3.16.2 FIRE SIGNAL (SIGNÁL POŽÁRU) 
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Stav výstupu signálu požáru je signalizován dvěma indikátory. 
Červený indikátor je normálně vypnutý a trvale svítí, pokud je aktivní výstup signálu 
požáru. 
Žlutý indikátor je normálně vypnutý a bliká v případě chyby otevřeného nebo 
zkratovaného obvodu na výstupu signálu požáru. Indikátor trvale svítí, pokud je výstup 
signálu požáru vypnutý. 

3.16.3 ZONE 1 (ZÓNA 1) 
Stav vstupu zóny 1 je signalizován dvěma indikátory.  
Červený indikátor je normálně vypnutý, bliká, pokud je v zóně 1 detekován stav požáru, a 
trvale svítí, pokud je přijat poplach (obsluhou tlačítka Silence Alarms (Ztlumit poplachy)).  
Žlutý indikátor je normálně vypnutý a bliká v případě chyby otevřeného nebo 
zkratovaného obvodu na vstupu zóny 1.  
Indikátor trvale svítí, pokud je vstup zóny 1 vypnutý nebo nastavený do testovacího 
režimu.  

3.16.4 ZONE 2 (ZÓNA 2) 
Stav vstupu zóny 2 je signalizován dvěma indikátory. 
Červený indikátor je normálně vypnutý, bliká, pokud je v zóně 2 detekován stav požáru, a 
trvale svítí, pokud je přijat poplach (obsluhou tlačítka Silence Alarms (Ztlumit poplachy)).  
Žlutý indikátor je normálně vypnutý a bliká v případě chyby otevřeného nebo 
zkratovaného obvodu na vstupu zóny 2.  
Indikátor trvale svítí, pokud je vstup zóny 2 vypnutý nebo nastavený do testovacího 
režimu.  

3.16.5 AUX ZONE (POMOCNÁ ZÓNA) 
Stav vstupu pomocné zóny je signalizován dvěma indikátory.  
Červený indikátor je normálně vypnutý, bliká, pokud je v pomocné zóně detekován stav 
požáru, a trvale svítí, pokud je přijat poplach (obsluhou tlačítka Silence Alarms (Ztlumit 
poplachy)). Žlutý indikátor je normálně vypnutý a bliká v případě chyby otevřeného nebo 
zkratovaného obvodu na vstupu pomocné zóny. Indikátor trvale svítí, pokud je vstup 
pomocné zóny vypnutý nebo nastavený do testovacího režimu.  

3.16.6 REMOTE SOUND ALARMS (VZDÁLENÉ ZVUKOVÉ POPLACHY) 
Stav vstupu VZDÁLENÝCH OVLÁDACÍCH PRVKŮ je signalizován dvěma indikátory.  
Červený indikátor je normálně vypnutý a trvale svítí, pokud vstup registruje zvukový 
poplach.  
Žlutý indikátor je normálně vypnutý a bliká v případě chyby otevřeného nebo 
zkratovaného obvodu na vstupu vzdálených ovládacích prvků.  

3.16.7 FIRE SOUNDER FAULT/DISABLED (CHYBA/VYPNUTÍ POŽÁRNÍ SIRÉNY) 
Toto je žlutý indikátor, který je normálně vypnutý, bliká v případě otevřeného nebo 
zkratovaného obvodu na každém z obvodů obecné sirény a trvale svítí, pokud jsou 
obvody obecné sirény vypnuty. Na ovládací desce uvnitř panelu jsou k dispozici také 
samostatné chybové indikátory pro každý obvod sirény.  

3.17 Indikační deska – obvyklé indikace stavu 
3.17.1 POWER SUPPLY ON (NAPÁJECÍ ZDROJ ZAPNUT) 

Toto je zelený indikátor, který trvale svítí, pokud je do panelu dodávána elektřina.  
3.17.2 GENERAL FAULT (OBECNÁ CHYBA) 

Toto je žlutý indikátor, který je normálně VYPNUTÝ. V případě jakékoli chyby na panelu 
indikátor bliká.  

3.17.3 POWER SUPPLY FAULT (CHYBA NAPÁJECÍHO ZDROJE) 
Toto je žlutý indikátor, který je normálně VYPNUTÝ. Indikátor bliká, pokud došlo k chybě 
hlavního napájení nebo baterie.  

3.17.4 SYSTEM FAULT (CHYBA SYSTÉMU) 
Toto je žlutý indikátor, který je normálně VYPNUTÝ. Bliká, pokud je některý z DIL spínačů 
CONFIG I/S INPUTS nebo CONFIG SLU v pozici ZAPNUTO. Indikátor trvale svítí, pokud 
mikroprocesor nemůže korektně spustit software nebo byla zjištěna porucha vnitřní 
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paměti.  
Poznámka: Systém je zcela nefunkční a měla by být implementována alternativní 
opatření pro detekci požáru.  

3.17.5 EARTH FAULT (CHYBA UZEMNĚNÍ) 
Toto je žlutý indikátor, který je normálně VYPNUTÝ. Indikátor bliká, pokud je na 
kterémkoli z kabelů nízká rezistence vůči zemi.  

3.17.6 FUSE FAILED (PORUCHA POJISTKY) 
Toto je žlutý indikátor, který je normálně VYPNUTÝ. Indikátor bliká, pokud je některá 
z elektronických pojistek na dvou pomocných výstupech 24V zdrojů aktivována kvůli 
nadměrnému zatížení.  

3.17.7 FAULT SIGNAL FAULT/DISABLED (CHYBA/VYPNUTÍ CHYBOVÉHO SIGNÁLU) 
Žlutý indikátor je normálně vypnutý a bliká v případě chyby otevřeného nebo 
zkratovaného obvodu na výstupu chybového signálu. Indikátor trvale svítí, pokud je 
výstup chybového signálu vypnutý.  

3.17.8 SOUNDER TEST (TEST SIRÉNY) 
Toto je žlutý indikátor, který je normálně vypnutí, a trvale svítí, pokud jsou tři obvody 
sirény v testovacím režimu.  

3.18 Indikační deska – indikace stavu hašení 
3.18.1 AUTO & MANUAL (AUTOMATICKÝ A RUČNÍ) 

Toto je žlutý indikátor, který trvale svítí, pokud lze ovládací členy obsluhovat automaticky 
(pomocí požárního poplachu v zónách 1 a 2) i ručně (pomocí ručního spuštění).  

3.18.2 MANUAL ONLY (POUZE RUČNÍ) 
Toto je žlutý indikátor, který trvale svítí, pokud lze ovládací členy obsluhovat pouze ručně 
(pomocí ručního spuštění). Indikátor bliká, pokud je přepínač AUTO/MANUAL v zóně 
nastaven na ruční režim. 

3.18.3 MANUAL RELEASE ACTIVE (RUČNÍ SPUŠTĚNÍ AKTIVNÍ) 
Toto je červený indikátor, který je normálně vypnutý a bliká, pokud je aktivováno ruční 
spuštění stisknutím ručního hlásiče požáru na přední části panelu nebo stisknutím 
jednotky ručního spuštění připojené ke vstupu ručního spuštění v zóně. Indikace svítí 
trvale, pokud je panel ve stavu tichého poplachu.  

3.18.4 SYSTEM ACTIVATED (SYSTÉM AKTIVOVÁN) 
Toto je červený indikátor, který je normálně vypnutý, bliká během stavu předaktivace 
(první stupeň) a trvale svítí ve během stavu aktivace (druhý stupeň). Indikátor zůstává 
rozsvícený, dokud není resetován hasicí systém.  

3.18.5 GAS RELEASED (PLYN VYPUŠTĚN) 
Toto je červený indikátor, který je normálně VYPNUTÝ. Trvale svítí, když je panel ve 
stavu vypuštění plynu. To normálně nastane při aktivaci vstupu GAS RELEASED, ale lze 
nastavit, aby stav nastal, jakmile jsou vybuzeny obvody ovládacích členů (pomocí DIL 
spínače NO DISCHARGE PRESSURE SWITCH (ŽÁDNÝ TLAKOVÝ SPÍNAČ 
VYPRAZDŇOVÁNÍ)). Indikátor zůstává rozsvícený, dokud není resetován hasicí systém.  

3.18.6 GAS RELEASED SIGNAL ACTIVE (AKTIVNÍ SIGNÁL VYPUŠTĚNÍ PLYNU) 
Toto je červený indikátor, který je normálně vypnutý. Trvale svítí, když je aktivní výstup 
Gas Released (Plyn vypuštěn).  

3.18.7 EMERGENCY ABORT ACTIVE (AKTIVNÍ ZRUŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU) 
Toto je žlutý indikátor, který je normálně VYPNUTÝ. Indikuje, že vypuštění hasícího plynu 
bylo zrušeno. Indikátor bliká, když nastane chyba na vstupu Zrušení, pokud hasicí systém 
není v předaktivovaném nebo aktivovaném stavu (na ovládací desce je k dispozici také 
samostatný indikátor chyby). Blikající indikace je neblokovaná a vypne se, když je chyba 
odstraněna. Indikátor trvale svítí, pokud je (kdykoli) aktivován vstup zrušení nebo nastane 
chyba na vstupu během předaktivovaného nebo aktivovaného stavu. Indikace je 
blokovaná a je nutno ji ručně resetovat pomocí tlačítka pro reset hašení.  
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3.18.8 EMERGENCY HOLD ACTIVE (AKTIVNÍ PODRŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU) 
Toto je žlutý indikátor, který je normálně VYPNUTÝ. Indikuje, že časovač prodlevy před 
vyprázdněním byl resetován a je zadržen (takže vypuštění hasicího plynu bylo odloženo). 
Indikátor bliká, pokud je vstup podržení aktivní a časovač prodlevy před vyprázdnění 
neběží. Indikátor trvale svítí, pokud je aktivovaný výstup podržení nebo pokud nastane na 
vstupu chyba během odpočtu časovače prodlevy před vyprázdněním. Blikání/trvalá 
indikace nejsou blokované a vypnou se, když je uvolněn vstup.  

3.18.9 CIRCUIT FAULT (CHYBA OBVODU) 
Toto je žlutý indikátor, který je normálně VYPNUTÝ. Blikáním indikuje, že jeden z obvodů 
týkajících se hasicího systému má chybu otevřeného nebo zkratovaného obvodu. 
Samostatný indikátor na ovládací desce uvnitř panelu signalizuje, na kterém obvodu 
nastala chyba.  

3.18.10 GAS LOW (NÍZKÝ STAV PLYNU) 
Toto je žlutý indikátor, který je normálně VYPNUTÝ. Bliká, když je aktivní vstup nízkého 
stavu plynu, a vypne se, když je vstup uvolněn.  

3.18.11 GAS TRAPPED IN MANIFOLD (PLYN UVÍZLÝ V POTRUBÍ) 
Toto je žlutý indikátor, který je normálně VYPNUTÝ. Bliká, když je aktivní vstup uvízlého 
plynu, a vypne se, když je vstup uvolněn.  

3.18.12 ISOLATION VALVE ABNORMAL (ODCHYLKA IZOLAČNÍHO VENTILU) 
Toto je žlutý indikátor, který je normálně VYPNUTÝ. Bliká, když izolační ventil zjistí 
nestandardní hodnotu (nominálně 10k zátěž) a indikuje tak ventil uvízlý mezi otevřeným a 
zavřeným stavem. Vypne se po uvolnění vstupu.  

3.18.13 ISOLATION VALVE CLOSED (IZOLAČNÍ VENTIL UZAVŘEN) 
Toto je žlutý indikátor, který je normálně VYPNUTÝ. Bliká, když izolační ventil monitoruje 
hodnotu Uzavřeno (nominálně 680R zátěž), a vypne se, když je vstup uvolněn.  

3.18.14 MANUAL RELEASE FAULT/DISABLED (CHYBA/VYPNUTÍ RUČNÍHO SPUŠTĚNÍ) 
Toto je žlutý indikátor, který je normálně VYPNUTÝ. It pulses if the Manual Release zone 
input is in fault or the internal circuit to the door mounted Manual Release is in fault, 
clearing when the fault is cleared. Rovněž se rozsvítí samostatné indikátory chyb pro 
každý obvod na interní ovládací desce. Indikátor chyby/vypnutí ručního spuštění trvale 
svítí, pokud je vypnuta funkce ručního spuštění.  

3.18.15 EXTINGUISHING DISABLED (HAŠENÍ VYPNUTO) 
Toto je žlutý indikátor, který je normálně VYPNUTÝ. Trvale svítí, pokud jsou vypnuty 
ovládací členy. Poznámka: Pokud jsou ovládací členy vypnuty, automaticky se vypne 
obvod sirény hašení].  

3.18.16 GAS RELEASED SIGNAL DISABLED (VYPNUTÝ SIGNÁL VYPUŠTĚNÍ PLYNU) 
Toto je žlutý indikátor, který je normálně VYPNUTÝ. Trvale svítí, když je aktivní výstup 
signálu uvolnění plynu.  

3.18.17 SHUTDOWN OUTPUTS DISABLED (VYPNUTÉ VÝSTUPY VYPNUTÍ) 
Toto je žlutý indikátor, který je normálně VYPNUTÝ. Trvale svítí, pokud jsou vypnuty 
výstupy vypnutí. [Zároveň jsou vypnuty výstupy vypnutí prvního, druhého i třetího stupně.]  

3.18.18 SECONDS TO DISCHARGE (POČET SEKUND DO VYPRÁZDNĚNÍ) 
Toto je dvoumístný číselný displej. Normálně je vypnutý. Když běží časovač prodlevy před 
vyprázdněním, zobrazuje se zde zbývající počet sekund do vyprázdnění.  
V režimu CONFIG SLU (konfigurace jednotek SLU) umožňuje dvoumístný displej 
naprogramování kódů typů jednotek SLU do panelu (viz část 4.2.3). 
 

3.19 Indikační deska – uživatelské ovládací prvky 
Indikační deska poskytuje uživatelské ovládací prvky pomocí tlačítek za membránou indikační 
desky.  
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Všechna tlačítka s výjimkou tlačítka TEST (pro TESTOVACÍ ZOBRAZENÍ) jsou neaktivní, dokud 
neotočíte přepínačem na klíč do polohy ZAPNUTO.  
Panel reaguje na stisknutí tlačítka krátkým zazněním interního bzučáku.  
K dispozici jsou následující ovládací prvky:  
3.19.1 SILENCE ALARMS (ZTLUMIT POPLACHY) 

Toto tlačítko ztlumí obvody obecného poplachu a/nebo obvod poplachu hašení, pokud je 
to možné. Ztlumení obvodu sirény hašení je potlačeno, dokud panel nepřejde do stavu 
vypuštění plynu nebo není aktivován vstup zrušení.  
Přidružený žlutý indikátor je VYPNUTÝ. Bliká, když je možno ztlumit některý z obvodů 
sirén a trvalým svitem indikuje, že ztlumitelné obvody sirén byly ztlumeny.  

3.19.2 RESOUND ALARMS (ZNOVU SPUSTIT POPLACHY) 
Toto tlačítko umožňuje znovu spustit předtím ztlumené obvody poplachu.  

3.19.3 FIRE RESET (RESET POŽÁRU) 
Toto tlačítko ovládá resetování chybových stavů a stavů požáru v části Požární poplach 
panelu. Tlačítkem lze rovněž resetovat chyby společné pro část Požár i Hašení.  

3.19.4 EXTINGUISHING RESET (RESET HAŠENÍ) 
Toto tlačítko ovládá resetování chybových stavů a aktivních stavů v části Hašení panelu. 
Tlačítkem lze rovněž resetovat chyby společné pro část Požár i Hašení. Po aktivaci 
hasicího systému lze resetování hasicího systému potlačit až na 30 minut a přidružený 
žlutý indikátor trvalým svitem signalizuje, že reset hasicího systému je potlačen.  

3.19.5 SILENCE BUZZER (ZTLUMIT BZUČÁK) 
Toto tlačítko ztlumí bzučák během jakéhokoli chybového nebo poplachového stavu. 
Přidružený žlutý indikátor led trvalým svitem signalizuje, že bzučák byl ztlumen. Jakákoli 
nová chyba nebo poplach bzučák znovu rozezní a vypne indikátor.  

3.19.6 AUTO & MANUAL / MANUAL ONLY (AUTOMATICKÝ A RUČNÍ / POUZE RUČNÍ 
REŽIM) 

Toto tlačítko přepíná stav panelu mezi režimy (Automatický a ruční) a (Pouze ruční). 
Pokud je jakýkoli přepínač automatického/ručního režimu v zóně v poloze Pouze ruční, 
toto tlačítko nemá žádný efekt (bliká indikátor Pouze ruční režim).  

3.19.7 SELECT ON/OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT VÝBĚR) 
Toto tlačítko přepíná mezi zapnutím a vypnutím kurzoru pro výběr obvodu. Další 
podrobnosti viz část 4.2.  

3.19.8 ENABLE (ZAPNOUT) 
Toto tlačítko nefunguje, pokud není zapnut kurzor pro výběr obvodu. V závislosti na 
aktuálním režimu může stisknutí tlačítka opětovně zapnout předtím vypnutý obvod, 
nastavit zónu na jiskrově bezpečný provoz nebo přesunout kurzor mezi číslicemi 
označujícími číslo jednotky SLU a kód typu jednotky SLU. Podrobnosti viz část 4.2.  

3.19.9 DISABLE (VYPNOUT) 
Toto tlačítko nefunguje, pokud není zapnut kurzor pro výběr obvodu. V závislosti na 
aktuálním režimu může stisknutí tohoto tlačítka vypnout obvod nebo vypnout jiskrově 
bezpečný provoz zóny. Podrobnosti viz část 4.2.  

3.19.10 TEST  
Pokud je kurzor pro výběr obvodu vypnutý, toto tlačítko ovládá funkci testu zobrazení, při 
kterém se na pět sekund rozezní interní bzučák a rozsvítí se všechny indikátory na 
indikační desce a interní ovládací desce. Pokud je kurzor pro výběr obvodu zapnutý, 
v závislosti na aktuálním režimu lze tímto tlačítkem přepnout vybraný obvod do 
testovacího režimu. Podrobnosti viz část 4.2.  

3.19.11 SCROLL (POSUN) 
Toto tlačítko nefunguje, pokud není zapnut kurzor pro výběr obvodu. V závislosti na 
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aktuálním režimu přemisťujete tímto tlačítkem blikající kurzor po dostupných indikátorech 
obvodů v režimu konfigurace jednotky SLU nebo můžete změnit číslo jednotky SLU nebo 
kód typu jednotky SLU na následující hodnotu. Podrobnosti viz část 4.2. 
 

4. Obsluha panelu 
4.1 Možnosti konfigurace obvodů 

V Tabulce 1 jsou uvedeny dostupné provozní režimu konfigurovatelných obvodů:  

Tabulka 1 – režimy obvodů 

Obvod Vypnuto Testovací 
režim 

Jiskrově 
bezpečný 

Zóna 1   Skupina   
Zóna 2   Činnost   

Pomocná zóna       
Ruční spuštění v zóně Skupina NELZE   
Ruční spuštění na 
panelu Činnost NELZE NELZE 

Siréna 1 Skupina    
Siréna 2 Činnost Skupina   

Siréna hašení  Činnost   
Ovládací člen 1 Skupina NELZE   
Ovládací člen 2 Činnost NELZE   
Signál požáru   NELZE NELZE 
Signál chyby   NELZE NELZE 

Signál vypuštění plynu   NELZE NELZE 
Vypnutí 1  NELZE NELZE 
Vypnutí 2 Skupina NELZE NELZE 
Vypnutí 3 Činnost NELZE NELZE 

 
NELZE – není k dispozici 

 – konfigurace není nutná. 

4.2 Kurzor pro výběr obvodu 
Kurzor pro výběr obvodu je rychle blikající indikátor chyby/vypnutí pro vybraný obvod. Kurzor 
rychle na půl sekundy zabliká a poté se na sekundu vypne. Během vypnutí indikátor zobrazuje 
aktuální stav pro vybraný obvod (tj. VYPNUTÝ, pokud je obvod v normálním režimu, ZAPNUTÝ, 
pokud je v testovacím režimu nebo vypnutý, blikající, pokud je obvod v chybovém stavu.  
4.2.1 Vypnutí, opětovné zapnutí, test 

Pro vypnutí / opětovné zapnutí nebo test libovolného obvodu v tabulce 1 je třeba 
požadovaný obvod vybrat přesunutím kurzoru pro výběr obvodu a poté stisknout tlačítko 
ZAPNOUT, VYPNOUT nebo TEST podle potřeby. Postup je následující:  
1. Stiskněte tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT VÝBĚR. Kurzor pro výběr se objeví na 

indikátoru chyby SIGNÁLU POŽÁRU.  
2. Stisknutím tlačítka POSUN přesuňte kurzor na indikátor chyby/vypnutí 

požadovaného obvodu. Kurzor se postupně přesouvá po příslušných obvodech a 
poté se vrátí na indikátor chyby SIGNÁLU POŽÁRU.  

3. Stiskněte tlačítko ZAPNOUT, VYPNOUT nebo TEST podle potřeby.  
4. Pro další obvody opakujte body 2 a 3.  
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5. Stisknutím tlačítka ZAPNOUT/VYPNOUT VÝBĚR vypněte kurzor (kurzor se 
automaticky vypne, pokud po dobu 60 sekund nestisknete žádné tlačítko).  

Poznámka: Pokud dojde k odpojení napájení panelu, obvody ve vypnutém nebo 
testovacím režimu se automaticky přepnou do normálního režimu.  

4.2.2 Konfigurovat jiskrově bezpečné zóny 
Při konfiguraci obvodů na jiskrově bezpečný provoz lze obvod vybrat přesunutím kurzoru 
pro výběr obvodu a poté podle potřeby stisknout tlačítko ZAPNOUT nebo VYPNOUT 
(ZAPNOUT = jiskrově bezpečný), VYPNOUT = normální). Postup je následující:  
1. Přesuňte DIL přepínač CONFIG I.S. INPUTS na ovládací desce do polohy 

ZAPNUTO. Rozsvítí se indikátor CONFIG ON na ovládací desce, zazní bzučák, 
rozsvítí se indikátor SYSTEM FAULT a začne blikat indikátor SELECT ON/OFF. 
Indikátory chyby/vypnutí obvodů, které již jsou nastaveny do jiskrově bezpečného 
režimu, se rozsvítí.  

2. Stiskněte tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT VÝBĚR. Kurzor pro výběr se objeví na 
indikátoru chyby ZÓNY 1 a bzučák ztichne. 

3. Stisknutím tlačítka POSUN přesuňte kurzor na indikátor chyby/vypnutí 
požadovaného obvodu. Kurzor se postupně přesouvá po příslušných obvodech a 
poté se vrátí na indikátor chyby ZÓNY 1.  

4. Stiskněte podle potřeby tlačítko ZAPNOUT nebo VYPNOUT (pro zapnutí nebo 
vypnutí jiskrově bezpečného provozu).  

5. Pro další obvody opakujte body 3 a 4.  
6. Stisknutím tlačítka ZAPNOUT/VYPNOUT VÝBĚR vypněte kurzor (kurzor se 

automaticky vypne, pokud po dobu 60 sekund nestisknete žádné tlačítko).  
7. Přesuňte DIL přepínač CONFIG I.S. INPUTS na ovládací desce do polohy 

VYPNUTO.  
 

Poznámka: Stav konfigurace jiskrově bezpečného režimu se uloží do paměti EEPROM a 
po vypnutí napájení panelu se neztratí.  

VAROVÁNÍ: Použití kondenzátorů v jiskrově bezpečných zónách je nebezpečné a 
má za následek riziko výbuchu.  

4.2.3 Konfigurovat jednotky SLU 
Pokud jsou s panelem používány jednotky SLU, panel potřebuje znát typ a adresu 
připojené jednotky SLU. Postup konfigurace je následující:  
1. Přesuňte DIL přepínač CONFIG SLU na ovládací desce do polohy ZAPNUTO. 

Rozsvítí se indikátor CONFIG ON na ovládací desce, zazní bzučák, rozsvítí se 
indikátor SYSTEM FAULT a začne blikat indikátor SELECT ON/OFF. Na 
dvoumístném displeji pro počet sekund do vyprázdnění se zobrazí adresa jednotky 
SLU v první číslici a kód typu dané SLU ve druhé číslici.  

10 = Adresa SLU 1, nastavena na kód typu 0 (žádná jednotka SLU s adresou 1)  

11 = Adresa SLU 1, nastavena na kód 
typu 1  

12 = Adresa SLU 1, nastavena na kód 
typu 2  

13 = Adresa SLU 1, nastavena na kód 
typu 3  

14 = Adresa SLU 1, nastavena na kód 
typu 4  

Poznámka: Pokud je jednotka SLU nakonfigurována na použití obvodů panelu pro 
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monitorování přepínačů, jednotka SLU se automaticky nakonfiguruje jako pouze 
indikační. Panel proto musí být nakonfigurován pro jednotku SLU typu 1 na 
odpovídající adrese.  

2. Stiskněte tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT VÝBĚR. První číslice (adresa jednotky SLU) 
začne blikat a ztichnutí bzučáku indikuje, že režim editace jednotky SLU je aktivní. 

3. Stisknutím tlačítka POSUN změňte hodnotu adresy jednotky SLU. Druhá číslice 
ukazuje kód typu nastavený pro vybranou adresu. Číslice adresy jednotky SLU se 
postupně mění v pořadí: 1 2 3 4 5 6 7 a poté zpět na 1. 

4. Když první číslice zobrazí adresu jednotky SLU, kterou chcete konfigurovat, stiskněte 
tlačítko ZAPNOUT. Číslo adresy jednotky SLU přestane blikat a rozbliká se číslice s 
kódem typu. 

5. Stisknutím tlačítka POSUN nastavte kód typu na požadovanou hodnotu, platné 
hodnoty: 0 1 2 3 4 . Konfigurace se ihned uloží do paměti EEPROM. 

6. Stisknutím tlačítka ZAPNOUT se lze přepínat mezi blikající první a druhou číslicí 
(změna adresy nebo kódu typu). 

7. Stisknutím tlačítka ZAPNOUT/VYPNOUT VÝBĚR vypněte editační režim (editační 
režim se automaticky vypne, pokud po dobu 60 sekund nestisknete žádné tlačítko). 

8. Přesuňte DIL přepínač CONFIG SLU na ovládací desce do polohy VYPNUTO.  
 
Poznámka: Stav konfigurace jednotek SLU se uloží do paměti EEPROM a po vypnutí 

napájení panelu se neztratí.  
4.3 Klidový stav panelu 

Panel je v klidovém stavu, pokud indikátor ZAPNUTÍ NAPÁJECÍHO ZDROJE trvale svítí, indikátor 
AUTOMATICKÉHO A RUČNÍHO REŽIMU nebo indikátor POUZE RUČNÍHO REŽIMU trvale svítí 
a na indikační ani ovládací desce nejsou signalizovány žádné jiné indikace.  

4.4 Stav požáru v pomocné zóně 
Pokud je v pomocné zóně indikován stav požáru dojde k následujícímu:  
a. Indikátory požáru blikají. 
b. Indikátor požáru v pomocné zóně bliká 
c. Indikátor ztlumení poplachů bliká. 
d. Zapne se výstup signálu požáru a červený indikátor signálu požáru. 
e. Zapne se výstup požáru v pomocné zóně 
f. Zapnou se obvody sirény 1 a 2 
V tomto stavu lze ztlumit bzučák, oba obvody sirén (které lze v případě potřeby znovu zapnout) a 
stav požáru lze resetovat tlačítkem FIRE RESET (RESET POŽÁRU).  

4.5 Stav požáru v jedné zóně hašení 
4.5.1 POUZE RUČNÍ REŽIM 

Pokud je v zóně 1 nebo 2 indikován stav požáru a panel je v POUZE RUČNÍM režimu, 
dojde k následujícímu:  
a. Indikátory požáru blikají. 
b. Bliká indikátor požáru v zóně 1 nebo požáru v zóně 2 
c. Indikátor ztlumení poplachů bliká. 
d. Zapne se výstup signálu požáru a červený indikátor signálu požáru. 
e. Zapne se výstup požáru v zóně 1 nebo požáru v zóně 2 
f. Zapnou se obvody sirény 1 a 2 
V tomto stavu lze ztlumit bzučák, oba obvody sirén (které lze v případě potřeby znovu 
zapnout) a stav požáru lze resetovat tlačítkem FIRE RESET (RESET POŽÁRU).  

4.5.2 AUTOMATICKÝ A RUČNÍ REŽIM 
Pokud je v zóně 1 nebo 2 indikován stav požáru a panel je v AUTOMATICKÉM A 
RUČNÍM režimu, dojde k následujícímu:  
a. Indikátory požáru blikají. 
b. Bliká indikátor požáru v zóně 1 nebo požáru v zóně 2 
c. Indikátor ztlumení poplachů bliká. 
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d. Zapne se výstup signálu požáru a červený indikátor signálu požáru. 
e. Zapne se výstup požáru v zóně 1 nebo požáru v zóně 2 
f. Zapnou se obvody sirény 1 a 2 
g. Bliká indikátor aktivování systému (předaktivovaný stav). 
h. Zapne se výstup vypnutí prvního stupně. 
V tomto stavu lze ztlumit bzučák, oba obvody sirén (které lze v případě potřeby znovu 
zapnout), stav požáru lze resetovat tlačítkem FIRE RESET (RESET POŽÁRU) a stav 
předaktivovaného stavu hašení lze resetovat stisknutím tlačítka EXTINGUISGING 
SYSTEM RESET (RESET SYSTÉMU HAŠENÍ). 

4.6 Stav požáru ve dvou zónách hašení 
4.6.1 POUZE RUČNÍ REŽIM 

Pokud je v zónách 1 i 2 indikován stav požáru a panel je v POUZE RUČNÍM režimu, 
dojde k následujícímu:  
a. Indikátory požáru blikají. 
b. Blikají indikátory požáru v zóně 1 a požáru v zóně 2 
c. Indikátor ztlumení poplachů bliká. 
d. Zapne se výstup signálu požáru a červený indikátor signálu požáru. 
e. Zapnou se výstupy požáru v zóně 1 a požáru v zóně 2 
f. Zapnou se obvody sirény 1 a 2 
V tomto stavu lze ztlumit bzučák, oba obvody sirén (které lze v případě potřeby znovu 
zapnout) a stav požáru lze resetovat tlačítkem FIRE RESET (RESET POŽÁRU).  

4.6.2 AUTOMATICKÝ A RUČNÍ REŽIM 
Pokud je v zónách 1 i 2 indikován stav požáru a panel je v AUTOMATICKÉM A RUČNÍM 
režimu, dojde k následujícímu:  
a. Indikátory požáru blikají. 
b. Blikají indikátory požáru v zóně 1 a požáru v zóně 2 
c. Indikátor ztlumení poplachů bliká. 
d. Zapne se výstup signálu požáru a červený indikátor signálu požáru. 
e. Zapnou se výstupy požáru v zóně 1 a požáru v zóně 2 
f. Zapnou se obvody sirény 1 a 2 
g. Trvale svítí indikátor aktivování systému (aktivovaný stav). 
h. Zapnou se výstupy vypnutí prvního stupně a vypnutí druhého stupně. 
i. Spustí se časovač prodlevy před vyprázdněním. 
j. Spustí se časovač potlačení resetu hasicího systému a rozsvítí se indikátor potlačení.  
k. Obvod sirény hašení přerušovaně spíná, 1 sekundu zapnuto, 2 sekundy vypnuto. 
V tomto stavu lze ztlumit bzučák, pouze obvody sirén 1 a 2 (které lze v případě potřeby 
znovu zapnout) a stav požáru lze resetovat tlačítkem FIRE RESET (RESET POŽÁRU).  

4.7 Stav ručního spuštění 
Funkce ručního spuštění je dostupná v AUTOMATICKÉM A MANUÁLNÍM režimu a v POUZE 
RUČNÍM režimu. Když je aktivováno ruční spuštění, dojde k následujícímu:  
a. Bliká indikátor ručního spuštění 
b. Zapne se výstup ručního spuštění 
c. Trvale svítí indikátor aktivování systému (aktivovaný stav). 
d. Zapnou se výstupy vypnutí prvního stupně a vypnutí druhého stupně. 
e. Spustí se časovač prodlevy před vyprázdněním. 
f. Spustí se časovač potlačení resetu hasicího systému a rozsvítí se indikátor potlačení.  
g. Obvod sirény hašení přerušovaně spíná, 1 sekundu zapnuto, 2 sekundy 

vypnuto. 
V tomto stavu lze ztlumit bzučák.  

4.8 Aktivovaný stav 
Aktivovaný stav normálně nastane, když je aktivováno ruční spuštění (viz část 4.7) nebo když 
zóny 1 a 2 zaregistrují stav požáru a panel je v automatickém a ručním režimu (viz část 4.6.2). 
Během tohoto stavu:  
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a. Zapnou se výstupy vypnutí prvního stupně a vypnutí druhého stupně. 
b. Spustí se časovač prodlevy před vyprázdněním a čas do vyprázdnění se odpočítává na 

displeji s počtem sekund do vyprázdnění.  
c. Spustí se časovač potlačení resetu hasicího systému a rozsvítí se indikátor potlačení (pokud 

je časovač nakonfigurován na nenulovou hodnotu). 
d. Obvod sirény hašení přerušovaně spíná, 1 sekundu zapnuto, 2 sekundy vypnuto. Sirény 

hašení nelze ztlumit. Hasicí systém nelze resetovat, pokud je aktivní časovač potlačení 
resetu (až 30 minut). 

Když vyprší časovač prodlevy před vyprázdnění.  
a. Zhasne displej s počtem sekund do vyprázdnění 
b. Zapne se výstup vypnutí třetího stupně. 
c. Zapnou se obvody ovládacích členů 
d. Obvod sirény hašení přerušovaně spíná, 1 sekundu zapnuto, 2 sekundy vypnuto. 
Když je aktivován vstup vypuštění plynu (nebo pokud jsou v provozu obvody ovládacích členů a 
DIL přepínač NO DISCHARGE PRESSURE SWITCH (ŽÁDNÝ TLAKOVÝ SPÍNAČ 
VYPRÁZDNĚNÍ) je v pozici ZAPNUTO):  
a. Zapne se výstup signálu vypuštění plynu 
b. Zapnou se indikátory vypuštění plynu a aktivního signálu vypuštění plynu 
c. Indikátor ztlumení poplachů bliká. 
d. Obvod sirény hašení je trvale v provozu.  

 
4.8.1 Ovládání podržení nouzového stavu 

Stisknutí přepínače podržení nouzového stavu za běhu časovače prodlevy před 
vyprázdněním zastaví časovač a resetuje jej na nakonfigurovanou hodnotu. Obvod sirény 
hašení se změní na přerušované spínání, 1 sekundu zapnuto, 5 sekund vypnuto. Časovač se 
znovu spustí po uvolnění přepínače podržení nouzového stavu a obvod sirény hašení se 
vrátí k přerušovanému spínání 1 sekundu zapnuto, 1 sekundu vypnuto. Když je stisknut 
přepínač podržení, zapne se výstup podržení.  

4.8.2 Ovládání zrušení nouzového stavu 
Stisknutí přepínače pro zrušení nouzového stavu (nebo chyba na vstupu zrušení nouzového 
stavu) zruší vypuštění hasicího činidla. Časovač prodlevy před vyprázdněním se zruší, 
časovač potlačení resetu hasicího systému se zruší, obvody ovládacích členů budou 
odpojeny, obvod sirény hašení se ztlumí a zapne se výstup zrušení.  
Stav zrušení zůstane aktivní, dokud není resetován hasicí systém.  

5. Technické údaje 
Síťové napětí: 230 VAC [+10 % – 15 %]. 
Frekvence sítě: 50/60 z. 
Výstupní napětí napájecího zdroje: 19,0 – 28,3 V, odchylka max. 0,7 V 
Maximální proud napájecího zdroje: 5 A 
Proud poplachu (odpojená síť): 160 mA 
 + 20 mA až 5 mA pro každou zónu s poplachem 
 + proud doplňkového vybavení 
 + proud poplachového obvodu 
 + proud solenoidového obvodu 
Proud při odpojení el. sítě: 60 mA + proud doplňkového vybavení 
Celkový výstup nabíječe, klidový: 5 A, bez proudu při odpojení el. sítě 
Celkový výstup nabíječe, poplach: 5 A, bez proudu poplachu 
Maximální proud pomocného zdroje 24 VDC: 1,0 A 
 Jmenovitý výkon poplachového obvodu 3 po 0,5 A (elektronicky jištěno) 
Jmenovitý výkon obvodu ovládacího členu 2 po 1 A (elektronicky jištěno) 
Velikost interní baterie 2 x 12 Ah uzavřená olověná 
Rozměry skříně (mm) 370 (v) × 325 (š) × 125 (h) 
Hmotnost (bez baterií) 4,85 kg 
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Velikost kabelu připojitelného ke svorkám průřez 1,0 mm až 2,5 mm 
    
Maximální počet detektorů na zónu 32 – závisí na typu a koncovém monitorovacím zařízení 
 (není přípustné v zóně s ručním spuštěním) 
Maximální počet požárních hlásičů na zónu bez omezení 
 (není přípustné v zónách 1 a 2) 

 

OBVOD Průřez kabelu Maximální délka 
kabelu 

Zóna 1 mm 350 metrů 
Zóna 1,5 mm 600 metrů 
Poplach / 
ovládací člen 

1,0 mm 200 metrů 

Poplach / 
ovládací člen 

1,5 mm 350 metrů 

 
Výstup nabíječe je navržen na nabíjení baterií uzavřených olověných Powersonic s ventilovým 
regulátorem, které jsou charakterizovány snížením navíjecího proudu při nabíjení ze zdroje s konstantním 
potenciálem. Neposkytuje maximální nabíjecí proud, pokud jsou ostatní výstupy napájecího zdroje plně 
zatíženy. Panel vyžaduje dvě sériově zapojené 12V baterie produkující napětí 24 V.  
PŘIPOJENÍM POUZE JEDNÉ 12V BATERIE NEBO NESPRÁVNÝM PŘIPOJENÍM BATERIÍ DOJDE 
K TRVALÉMU POŠKOZENÍ PANELU A BATERIE.  

Obvod nabíječe baterií má kompenzaci teploty a závisí na termistoru připevněném v blízkosti baterií, 
který zajišťuje udržování správného nabíjecího napětí. Typ termistoru byl zvolen tak, aby vyhovoval 
profilu baterií Powersonic VRLA. Použití baterií jiného výrobce není doporučeno.  
VAROVÁNÍ:  

Interní napájecí zdroj chrání pojistka; vždy ji vyměňte za správný typ a jmenovité zatížení:  
T5AH250V  (20mm pojistka, 5A, HBC, s ochranou před 
přepětím, schválená dle normy BS EN 60127 nebo ekvivalentní)  

6. Požadavky na baterie pohotovostního režimu 
6.1 Výpočet kapacity baterií 

Obvyklý požadavek na baterie pro pohotovostní režim je 24 hodin pohotovostního režimu 
plus 30 minut při poplachu.  
Při výpočtu vašich požadavků použijte jako vodítka následující informace.  
24hodinový pohotovostní režim Proud při výpadku sítě × doba pohotovostního režimu 

= požadovaná kapacita baterie v ampérech v hodinách v 
ampérhodinách 
Proud při výpadku sítě je 0,060 A plus doplňkové vybavení, např. pokud indikátor 
stavu odebírá 0,030 A, pak je celkový proud při výpadku sítě 0,090 A.  
Požadavek na baterii pro 24hodinový výpadek je tedy 0,090 × 24 = 2,16 Ah 

30minutový poplach Proud při poplachu × délka poplachu × činitel snížení = 
požadovaná kapacita baterie v ampérech V hodinách ×1,5 v 
ampérhodinách 
Proud poplachu je 0,160 A plus proud detektoru plus proud poplachu a solenoidu 
plus doplňkové vybavení, např. Pokud je jeden detektor ve stavu poplachu a 



Č. dok.: OMPRES3IN Rev.21 Napsal: Raj Patel Zkontroloval: AJC Datum: 10/7/07 

Strana 35 z 58 

odebírá 0,030 A a zatížení poplachu je 1,0 A a zatížení ovládacího členu je 1,0 A 
a indikátor stavu odebírá 0,040 A, je celkový proud poplachu 2,23 A. Pro dobu 30 
minut je tedy požadavek na baterii roven (2,23 × 0,5) × 1,5 = 1,67 Ah Celkový 
požadavek na baterii je proto 2,23 + 1,67 = 3,90 Ah 

Použijte baterie s nominální kapacitou nejméně o 25 5 vyšší než je požadovaná. Tato 
rezerva slouží k pokrytí opotřebení baterií v průběhu používání. Minimální požadovaná 
kapacita baterií je tedy 1,25 × 3,90 = 4,88 Ah. 
Do skříně lze umístit pouze dvě 12V baterie s kapacitou až 12 Ah. Větší baterie umístěné 
v samostatné skříni nejsou povoleny.  

6.2 Nabíjení baterií 
Napětí nabíječe baterií je nastaveno během výroby a nemělo by vyžadovat úpravy. 
Výstupní napětí lze věřit změřením napětí přes svorky baterie na interní ovládací desce s 
připojenými bateriemi. Výstup nabíječe baterií by měl být 27,1 V +/- 0,05 V při 25 °C 
(hodnota termistoru 15k).  
Pokud napětí nabíječe vyžaduje úpravu, použijte izolované ostřihovadlo a nastavte 
potenciometr SVR1 na napájecím zdroji (umístění viz schéma rozvržení napájecího 
zdroje na Obrázku 5) Doporučená nabíjecí napětí jsou uvedena v tabulce 2.  
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Obrázek 5 – podrobnosti o připojení napájecího zdroje 
 

 
 
Earth Lead to Earth Bar Zemnicí vodič k zemnicí svorkovnici 
Negative Temperature Coefficient Negativní teplotní koeficient 
Thermistor Input Connector Konektor vstupu termistoru 
Tie Wrap to battery lead directly above battery Připevnit páskou k vodiči baterie přímo nad baterií 
5A Power Supply Unit Mounted on Chassis Jednotka napájecího zdroje 5A upevněná na šasi 
Voltage Adjust Úprava napětí 
28V Output Výstup 28 V 
Incoming Mains Cable Secured with a cable tie Vstupní kabel hlavního napájení zajištěný páskou 
Mains Terminal Block Mounted on the Enclosure Svorkovnice hlavního napájení upevněná na zadní stěně 
backbox skříně 
Earth Wire to Chassis Zemnicí drát k šasi 
Internally Wired Mains Cable Interně připojený kabel hlavního napájení 
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Tabulka 2 – proměnlivé nabíjecí napětí pro baterie Powersonic VRLA 
 

Okolní teplota Napětí nastavené 
nabíječem 

Proměnlivé nabíjecí 
napětí (2 × 12V baterie 
v sériovém zapojení) 

-10 °C 28,32 – 28,42 V 27,84 – 28,44 V 
0 °C 27,82 – 27,92 V 27,60 – 28,20 V 

+10 °C 27,45 – 27,55 V 27,36 – 27,96 V 
+20 °C 27,20 – 27,30 V 27,12 – 27,72 V 
+25 °C 27,10 – 27,20 V 27,00 – 27,60 V 
+30 °C 27,03 – 27,13 V 26,88 – 27,48 V 
+40 °C 26,91 – 27,01 V 26,64 – 27,24 V 
+50 °C 26,84 – 26,94 V 26,40 – 27,00 V 

 
7. Kompatibilita hlásičů 

Panel funguje s následujícími typy hlásičů  

Výrobce Č. dílu Popis 
Max. 
na 

zónu 
ADT/ Tyco/ 
Thorn  MF601  Ionizační hlásič  

 MR601  Optický hlásič  
 MR601T  Vysokovýkonný optický hlásič  
 MD601  Tepelný hlásič RR  
 MD611  Tepelný hlásič 60 °C  
 MU601  Hlásič oxidu uhelnatého  
 CP230  Ruční hlásič požáru  
 CP200  Ruční hlásič požáru  
 CP210  RUČNÍ HLÁSIČ POŽÁRU  
Tyco Non 
Branded  601F  Konvenční hlásič požáru nereagující na slunce  

 601FEX  Konvenční hlásič požáru nereagující na slunce IS  
 601CH  Konvenční zdokonalený hlásič oxidu uhelnatého  
 601H-R  Konvenční tepelný hlásič rychlosti růstu  
 601H-F  Konvenční tepelný (PT 60 °C) hlásič  
 601P  Konvenční optický kouřový hlásič  
 601PH  Konvenční vysokovýkonný optický kouřový hlásič  
 5B BASE  5“ univerzální základna  
 5BI BASE  5“ základna s izolátorem  
TYCO  MU601EX  CO hlásič (IS)  
 MD611EX  Tepelný hlásič (IS)  
 MD601EX  Tepelný hlásič (IS)  
 MR601TEX  Vysokovýkonný optický hlásič (IS)  
 MDU601EX  Kombinovaný hlásič CO a tepelný hlásič (IS)  
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 MF601EX  Ionizační hlásič (IS)  
THORN  S111  IR Plamenný hlásič (IS)  
 S112  IR Plamenný hlásič (IS)  
 S121  IR Plamenný hlásič (IS)  
 S131  IR Plamenný hlásič (IS)  
 S161  IR Plamenný hlásič (IS)  
 S231I+  Tříspektrální plamenný hlásič (IS)  
 S231F+  Tříspektrální plamenný hlásič  
 S232F+  Tříspektrální plamenný hlásič  
 CP220EX  Tlačítkový hlásič (IS)  
 M600  Zásuvka  
 601SB  Zásuvka se sirénou  
 601SBD  Zásuvka se sirénou a diodou  
Zettler/Thorn/ 
Wormald  MR613T  Vysokovýkonný optický hlásič  

 MR613  Optický hlásič  
 MD613  Tepelný hlásič RR  
 MF613  Tepelný hlásič 90 °C  
 MD623  Tepelný hlásič 60 °C  
 MU601  CO hlásič  
 
Poznámka:  
1. Tlačítkové hlásiče musí mít aktivační odpor v rozmezí 100 ÷ 680Ω. Pokud si nejste jisti, obraťte se 

na svého dodavatele.  
2. Norma EN54-2 článek 12.5.2 požaduje, aby přerušení nebo zkrat na hlásičové lince nezpůsobil 

poruchu více než 32 hlásičů. Proto není povoleno připojit k jakékoli zóně více než 32 hlásičů. 
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8. Instalace panelu 
VAROVÁNÍ: Před zahájením instalace si důkladně přečtěte tuto část. Před zahájením 

instalace ovládacího panelu se ujistěte, že jsou učiněna adekvátní opatření k 
zabránění poškození citlivých elektronických součástek ovládací desky 
v důsledku elektrostatického výboje. Měli byste vybít případnou statickou 
elektřinu, kterou jste akumulovali, dotykem uzemněného předmětu, jako je 
nenabarvená trubka měděného radiátoru. Tento postup byste v průběhu 
instalace měli provádět v pravidelných intervalech, zejména pokud musíte 
chodit po kobercích.  
Panel musí být umístěn na čistém, suchém stanovišti, které není vystaveno 
nárazům nebo vibracím, a nejméně 2 metry od systémů pagerů a dalších 
zařízení vysílajících rádiové záření. Rozsah provozních teplot je -5 °C – +40 °C, 
maximální vlhkost je 95 %.  

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ PŘIHLÉDNUTÍ PRO BATERIE  
NEBEZPEČÍ: Baterie jsou stále elektricky nabité, důrazně dbejte, abyste nezkratovali svorky 
baterií. 
 
VAROVÁNÍ: Baterie jsou často těžké; při zvedání a přemisťování baterií dbejte zvýšené 
opatrnosti. V případě hmotností nad 24 kg by měly být použit zvedací pomůcky. 
 
 

NEBEZPEČÍ: NESNAŽTE SE odejmout víčko baterie nebo manipulovat s vnitřním zařízením 
baterie. Elektrolyt je vysoce korozivní látka a představuje pro vás a vše, s čím přijde do styku, 
významné nebezpečí. V případě náhodného kontaktu s ´pokožkou nebo očima omyjte 
postižené místo velkým množstvím čisté, čerstvé vody a vyhledejte okamžitou lékařskou 
pomoc.  
Olověné Baterie s ventilovým regulátorem (VRLA) jsou „nízkoúdržbové“ a nevyžadují 
doplňování elektrolytu nebo měření měrné hustoty.  
 
VAROVÁNÍ: Pouzdro baterie čistěte pouze hadříkem namočeným nebo navlhčeným 
destilovanou vodou. Nepoužívejte organická rozpouštědla (benzín, ředidlo, benzen nebo 
lakové benzíny) nebo jiné materiály, které mohou významně oslabit pouzdro. Nepoužívejte 
suchý hadřík, jelikož tím dochází ke generování statické elektřiny, která může vést k 
výbuchu. 

 
VAROVÁNÍ: Vyhýbejte se provozním teplotám mimo rozmezí 15 °C – +50 °C při nabíjení / 
pohotovostním režimu. Doporučená normální provozní teplota je 20 °C. VYSOKÁ TEPLOTA 
sníží dobu životnosti baterie. V extrémních případech mohou způsobit tepelný lavinový jev, 
který má za následek vysoké produkování kyslíku/vodíku a vzedmutí baterie. Baterie nelze z 
tohoto stavu obnovit a měly by být vyměněny. NÍZKÁ TEPLOTA prodlouží životnost baterie, 
ale sníží výstupní kapacitu. 

 
NEBEZPEČÍ: Baterie nespalujte. Pokud je vystavíte ohni, mohou prasknout a uvolňovat 
nebezpečné plyny a elektrolyt. Baterie VRLA obsahují látky škodící životnímu prostředí. 
 

 
NEBEZPEČÍ, škodlivé výpary: 
Vyčerpané baterie je nutno recyklovat. Vraťte je výrobci nebo je odneste na místní 
skládku odpadu k řádné likvidaci. 
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ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST: Beznapěťové kontakty relé, které jsou k dispozici na panelu, nesmí být 

použity k přímému spínání napětí přesahujícího 50 VAC nebo 75 VDC. 
(Viz také údaje se jmenovitými parametry relé.) Toto vybavení 
vyžaduje 230V zdroj střídavého napětí. Instalace by měla být 
provedena v souladu s nařízením BS5831 Část 1 a aktuálním vydáním 
směrnic IEE řádně kvalifikovaným a školeným pracovníkem.  

TENTO PANEL MUSÍ BÝT UZEMNĚNÝ 
Elektricky vodivé součásti této instalace musí být pro zajištění bezpečnosti 
spojeny s ochranným uzemněním. 
 

 
 
 

8.1 Postup instalace 
1. Vybalte ovládací panel. Pokud jsou dvířka panelu uzamčena, najděte klíčky (obvykle připevněné k 

vrchní straně panelu) a otevřete je. 
2. Najděte malý plastový pytlík obsahující následující instalační díly:  

(i) 22 koncových rezistorů (10 kΩ – barevné rozlišení hnědá, černá, oranžová, zlatá) 
(ii) Rezistory pro přepínače dálkového ovládání: 

Zvukové poplachy – 4k7 Ω (žlutá, fialová, červená, zlatá) 
Tiché poplachy – 1k8 Ω (hnědá, šedá, červená, zlatá) 
Reset 560 Ω (zelená, modrá, hnědá, zlatá) 

(iii) Rezistory pro monitorování ventilu:  
Ventil otevřený – 2k2 Ω (červená, červená, červená, zlatá)  
Ventil uzavřený – 680 Ω (modrá, šedá, hnědá, zlatá)  

(iv) 3 koncové kondenzátory (22 μF) 
(v) Náhradní 20mm pojistka síťového napájení T5AH250V 
(vi) Náhradní 20mm pojistka baterie F6.3A250V 
(vii) 2 proužky na svazování kabelů 
(viii) 2 jednotky na potlačení ovládacích členů C1565 
(ix) Sada vodičů baterie (+, - a propojka) 

3. Odpojte plochý kabel pro zobrazovací desku od interní ovládací desky pevným ale jemným 
zatažením za konektor plochého kabelu.  

4. Odpojte zemnicí vodič od šasi v levém horním rohu šasi.  
5. Vyjměte šasi ovládacího panelu (spolu s napájecím zdrojem a ovládací deskou) z uložení 

vyšroubováním šroubků na šasi. Levý a pravý dolní šroub musí být zcela vyšroubován, levý a pravý 
horní šroub stačí povolit. Šasi lze pak odejmout zatažením směrem nahoru. Položte šasi do spodní 
části skříně a odpojte vnitřní napájecí kabely od svorkovnice v pravém horním rohu skříně.  

6. Vyjměte šasi a položte celé šasi opatrně na stranu. Nevyjímejte z šasi ovládací desku nebo 
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jednotku napájecího zdroje.  
7. Umístěte prázdnou skříň ke zdi, vyznačte a upevněte pomocí otvoru při připevnění v horní části 

skříně. Usaďte skříň do roviny a dokončete připevnění pomocí zbývajících dvou otvorů pro 
připevnění ve spodní části skříně.  

8. Utěsněte instalační kabeláž do skříně pomocí přípravků pro vyražení kabelového přívodu v horní 
části skříně.  

9. Po dokončení instalace kabelů zkontrolujte veškerou kabeláž, aby u ní nedocházelo ke zkratům, 
otevření obvodů, chybám uzemnění, překřížení atd. 

10. Připojte koncový kondenzátor ke svorkám posledního zařízení na kabeláži v každé ze tří zón. 
Koncové kondenzátory se nacházejí v malém plastovém pytlíčku dodávaném s panelem.  

11. Zkontrolujte, aby případné ruční hlásiče požáru v pomocné zóně byly vybaveny aktivačním 
rezistorem (v rozmezí 100 Ω až 680 Ω).  

12. Připojte koncový 10k rezistor ke svorkám posledního zařízení v zóně ručního spuštění.  
13. Připojte 10k koncový rezistor ke svorkám posledního zařízení u každé poplachové kabeláže.  
14. Připojte 10k koncový rezistor ke svorkám posledního zařízení u každé solenoidové kabeláže. Pokud 

používáte místo koncového rezistoru monitorovací a potlačovací desku C1565, mějte na paměti, že 
v každém obvodu lze použít pouze jednu desku.  

15. Připojte 10k koncový rezistor k terminálům posledního zařízení pro případné další použité 
monitorované vstupní nebo výstupní obvody.  

16. Umístěte šasi do spodku skříně a znovu připojte vnitřní napájecí kabely ke svorkovnici hlavního 
napájení. Ujistěte se, že zemnicí vodič k zemnicí svorkovnici je připojen ke svorkovnici hlavního 
zdroje.  

17. Znovu připojte zemnicí vodič k šasi a nasaďte šasi na čtyři montážní šroubky. Znovu připojte plochý 
kabel pro zobrazování k základní desce. 

18. Připojte 230V hlavní napáječ ke svorkovnici napájení, která se nachází uvnitř skříně, a ujistěte se, že 
hlavní napáječ je na zdroji izolován. Hlavní napájecí kabel musí být uvnitř skříně zajištěn pomocí 
svazovacího proužku (viz Obrázek 5 – podrobnosti o připojení napájecího zdroje). 

POZNÁMKY: 
Jako součást instalace v budově by mělo být k dispozici uzamknutelné dvojpólové odpojovací 
zařízení. 
Používejte pouze napájecí kabel vyhovující normám BS6004, BS6500 nebo ekvivalentní, vyhovující 
následujícím omezením: 
 Průměr kabelu Průměr vodiče 
Minimální rozměry 4,0 mm 1,0 mm (0,8 mm2) 
Maximální rozměry 8,0 mm 2,25 mm (4,0 mm2) 
V TÉTO FÁZI NEZAPÍNEJTE HLAVNÍ ZDROJ NAPÁJENÍ OVLÁDACÍHO PANELU. 
V této chvíli nepřipojujte žádnou kabeláž ze sledované oblasti. 

8.2 Postup uvedení do provozu 
POZNÁMKY: 
Abyste předešli nechtěné činnosti solenoidových ventilů během uvádění do provozu, solenoidové 
ventily by měly být b průběhu uvádění do provozu odpojeny. Místo solenoidu by měl být připojen 
vhodný zatěžovací odpor (typicky 47R, 20 W, poskytující 0,6A zatížení, skutečný odpor cívky 
zjistíte v technické dokumentaci výrobce), který simuluje přítomnost induktoru s více závity. 
Induktory s více závity by měly bát připojeny až na konci postupu uvedení do provozu. 
Technik provádějící uvedení do provozu by rovněž měl mít povědomí o dodatečném vybavení 
připojeném k panelu a následcích provozu tohoto vybavení v průběhu uvádění do provozu. 
Před ovládáním tlačítek na indikační desce zajistěte, aby spínač na klíč ACCESS CONTROLS 
(PŘÍSTUP K OVLÁDACÍM PRVKŮM) byl v poloze ZAPNUTO. 
Všechny interní DIL přepínače by na začátku níže uvedeného postupu uvedení do provozu měly 
být v poloze VYPNUTO. 
1. Zapněte hlavní napájení panelu a sledujte, zda panel reaguje následovně: 

a) Rozsvítí se zelený indikátor zapnutí napájecího zdroje (na panelu) 
b) Rozsvítí se žlutý indikátor automatického a ručního režimu (na panelu) 
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c) Bliká žlutý indikátor obecné chyby (na panelu) 
d) Bliká žlutý indikátor chyby napájecího zdroje (na panelu) 
e) Svítí žlutý indikátor chyby baterie/nabíjení (ovládací deska) 
f) Zní interní bzučák (ovládací deska) 
g) Zapne se relé chyby pomocné zóny 

Jiné indikace by v tuto chvíli neměly být aktivní; pokud jsou, identifikujte chybu a odstraňte ji 
kontrolou: 

a) Že není připojena kabeláž sledovaného prostoru. 
b) Že koncová zařízení jsou správně připojena ke svorkám panelu na každém monitorovaném 

obvodu. 
2. Připojte baterie k ovládací desce a dodržte správnou polaritu. Sledujte (po 20 až 30 sekundách), zda 

ovládací panel reaguje následovně: 
a) Bzučák ztichne a indikace chyby zmizí. 
b) Indikátor zapnutí napájecího zdroje zůstane rozsvícen. 
c) Indikátor automatického a ručního režimu zůstane rozsvícen. 

Najděte termistor v prostoru přímo nad bateriemi. Pomocí upevňovací pásky přichyťte termistor 
k jednomu z vodičů baterie. 

3. Stiskněte tlačítko Test na indikační desce a zkontrolujte, zda ovládací panel reaguje následovně: 
a) Všechny indikátory na indikační desce a ovládací desce se na 5 sekund rozsvítí. 
b) Interní bzučák se na 5 sekund rozezní. 

4. Vypněte hlavní zdroj napájení ovládacího panelu a ověřte, zda ovládací panel reaguje následovně: 
a) Bliká indikátor obecné chyby na indikační desce 
b) Bliká indikátor chyby napájecího zdroje na indikační desce 
c) Zní interní bzučák na ovládací desce 
d) Zapne se chybové relé 
e) Rozsvítí se indikátor chyby hlavního napájení na ovládací desce 

5. Obnovte dodávku napájení panelu.  
6. Odstraňte koncová zařízení od svorek zóny 1 na panelu a připojte kabeláž sledované oblasti. Po 

několika sekundách by se panel měl vrátit do klidového stavu.  
7. Pro každý detektor v zóně 1 vyjměte detektor ze základny a zkontrolujte, že po několika sekundách:  

a) Bliká příslušný žlutý indikátor chyby v zóně 
b) Bliká indikátor obecné chyby 
c) Přerušovaně bzučí interní bzučák 
d) Je zapnutý chybový výstup 

Znovu připojte detektor a přesvědčte se, že se panel vrátil do klidového režimu.  
8. Opakujte body 6 a 7 v zóně 2 a pomocné zóně.  
9. Zkontrolujte, zda obvody detekce zóny správně monitorují zkraty v kabeláži. V jednotlivých zónách 

spojte kabel koncového zařízení a zkontrolujte, že po několika sekundách:  
a) Bliká příslušný žlutý indikátor chyby v zóně 
b) Bliká indikátor obecné chyby 
c) Přerušovaně bzučí interní bzučák 
d) Je zapnutý chybový výstup 

Odejměte propojení a přesvědčte se, že se panel vrátil do klidového režimu.  
10. Odstraňte koncová zařízení od svorek ručního spuštění na panelu a připojte kabeláž sledované 

oblasti. Po několika sekundách by se panel měl vrátit do klidového stavu.  
11. Zkontrolujte, zda obvod zóny ručního spuštění správně monitoruje otevřené obvody v kabeláži 

odpojením koncového rezistoru na konci obvodu a zkontrolujte, že po několika sekundách:  
a) Bliká žlutý indikátor chyby/vypnutí ručního spuštění 
b) Bliká indikátor obecné chyby 
c) Trvale svítí interní indikátor FIELD MR FAULT (CHYBA RUČNÍHO SPUŠTĚNÍ) 
d) Přerušovaně bzučí interní bzučák 
e) Je zapnutý chybový výstup 

Znovu připojte koncový rezistor a přesvědčte se, že se panel vrátil do klidového režimu.  
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12. Zkontrolujte, zda obvod zóny ručního spuštění správně monitoruje zkraty v kabeláži propojením 
kabelu na koncovém zařízení zóny ručního spuštění a zkontrolujte, že po několika sekundách:  

a) Bliká žlutý indikátor chyby/vypnutí ručního spuštění 
b) Bliká indikátor obecné chyby 
c) Trvale svítí interní indikátor FIELD MR FAULT (CHYBA RUČNÍHO SPUŠTĚNÍ) 
d) Přerušovaně bzučí interní bzučák 
e) Je zapnutý chybový výstup 

Odejměte propojení a přesvědčte se, že se panel vrátil do klidového režimu.  
13. Odstraňte koncové zařízení od svorek obvodu poplachu 1 na panelu a připojte kabeláž sledované 

oblasti. Po několika sekundách by se panel měl vrátit do klidového stavu.  
14. Zkontrolujte, zda obvod poplachu správně monitoruje otevřené obvody v kabeláži. Odstraňte koncový 

rezistor od posledního zařízení v obvodu a zkontrolujte, že po několika sekundách: 
a) Bliká indikátor chyby požární sirény na indikační desce 
b) Svítí příslušný žlutý indikátor chyby poplachu na ovládací desce 
c) Bliká indikátor obecné chyby 
d) Přerušovaně bzučí interní bzučák 
e) Je zapnutý chybový výstup 

Znovu připojte koncový rezistor a přesvědčte se, že se panel vrátil do klidového režimu.  
15. Zkontrolujte, zda obvody poplachu správně monitorují zkraty v kabeláži. Propojte kabel u koncového 

rezistoru posledního zařízení v obvodu a zkontrolujte, že po několika sekundách:  
a) Bliká indikátor chyby požární sirény na indikační desce 
b) Svítí příslušný žlutý indikátor chyby poplachu na ovládací desce 
c) Bliká indikátor obecné chyby 
d) Přerušovaně bzučí interní bzučák 
e) Je zapnutý chybový výstup 

Odejměte propojení a přesvědčte se, že se panel vrátil do klidového režimu.  
16. Opakujte body 13 až 15 pro obvod poplachu 2 a obvod poplachu hašení.  
17. Ujistěte se, že ovládací členy jsou odpojeny od kabeláže obvodu a jsou nahrazeny odpovídající 

zátěží dle popisu výše.  
18. Odstraňte koncové zařízení od svorek obvodu ovládacího členu 1 na panelu a připojte kabeláž 

sledované oblasti. Po několika sekundách by se panel měl vrátit do klidového stavu.  
19. Opakujte testy otevřeného a zkratovaného obvodu na obvodu ovládacího členu 1 a zkontrolujte, zda 

panel reaguje následovně: 
a) Blikají indikátory chyby obvodu a obecné chyby 
b) Svítí příslušný indikátor chyby ovládacího členu na ovládací desce 
c) Přerušovaně bzučí interní bzučák 
d) Je zapnutý chybový výstup 

20. Opakujte body 18 a 19 pro obvod ovládacího členu 2. 
21. Případné další používané monitorované obvody by rovněž měly být připojeny pro kontrolu správného 

monitorování chyby otevřeného nebo zkratovaného obvodu odstraněním nebo zkratováním 
koncového rezistoru na každém obvodu a kontrolou správné indikace chyby na panelu. 
Indikace chyb by měly po návratu koncového rezistoru do normálního stavu zmizet. 

22. Stiskněte tlačítko AUTOMATICKÝ A RUČNÍ / POUZE RUČNÍ a sledujte následující: 
a) Zhasne indikátor AUTOMATICKÝ A RUČNÍ 
b) Rozsvítí se indikátor POUZE RUČNÍ 

23. Umístěte zóny 1 a 2 do režimu testu jednou osobou dle následujícího postupu: 
a) Stiskněte tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT VÝBĚR. Kurzor pro výběr by měl blikat na indikátoru 

chyby SIGNÁLU POŽÁRU. 
b) Stiskněte tlačítko POSUN. Kurzor by se měl posunout na indikátor chyby zóny 1. 
c) Stiskněte tlačítko TEST. Indikátory chyb zóny 1 a 2 by měly trvale svítit (s kurzorem blikajícím 

na indikátoru chyby zóny 1). Indikátor TEST by měl rovněž trvale svítit. 
d) Stisknutím tlačítka ZAPNOUT/VYPNOUT VÝBĚR vypněte blikající kurzor; indikátory chyb 
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zóny 1 a 2 a indikátor TEST by měly trvale svítit.  
24. Aktivujte první detektor v zóně 1 a zkontrolujte, že ovládací panel reaguje následovně: 

a) Červený indikátor požáru v zóně 1 trvale svítí 
b) Zapnou se obvody sirény 1 a 2 
c) Zní interní bzučák na ovládací desce 

Po čtyřech sekundách by se panel měl automaticky resetovat a resetuje detektor a vybudí relé 
RESET po dobu 0 sekund.  

25. Opakujte výše uvedený bod 24 pro všechny detektory v zóně 1. 
26. Opakujte body 24 a 25 pro zónu 2, přičemž by místo indikátoru požáru v zóně 1 měl trvale svítit 

indikátor požáru v zóně 2.  
27. Vraťte zóny 1 a 2 do normálního stavu dle následujícího postupu.  

a) Stiskněte tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT VÝBĚR. Kurzor pro výběr by měl blikat na indikátoru 
chyby signálu požáru. 
b) stiskněte tlačítko POSUN. Kurzor by se měl přesunout na indikátor chyby zóny 1. 
c) Stiskněte tlačítko ZAPNOUT. Indikátory chyb zóny 1 a 2 by měly zhasnout (s kurzorem blikajícím 
na indikátoru chyby zóny 1). Indikátor TEST by měl rovněž zhasnout. 
d) Stiskněte tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT VÝBĚR a vypněte blikající kurzor.  

28. Nastavte pomocnou zónu do režimu testu jednou osobou (pomocí kurzoru pro výběr jako v případě 
zón 1 a 2). Aktivujte postupně každý detektor a hlásič požáru a zkontrolujte, zda panel reaguje jako 
v bodě 24 výše (místo indikátoru požáru v zóně 1 svítí indikátor požáru v pomocné zóně).  

29. Vraťte pomocnou zónu do normálního provozu.  
30. Stiskněte ovladač ručního spuštění na panelu a zkontrolujte, zda panel reaguje následovně: 

a) Bliká červený indikátor aktivního ručního spuštění 
b) Trvale svítí červený indikátor aktivování systému 
c) Přerušovaně spíná obvod sirény hašení 
d) Zapnou se obvody ovládacích členů 1 a 2 
e) Zní interní bzučák na ovládací desce 

31. Aktivujte vstup tlakového spínače (pokud je osazen) a zkontrolujte, zda panel reaguje následovně: 
a) Bliká indikátor ztlumení poplachů. 
b) Bliká červený indikátor aktivního ručního spuštění 
c) Trvale svítí červený indikátor aktivování systému 
d) Trvale svítí indikátor vypuštění plynu 
e) Trvale svítí indikátor aktivního signálu vypuštění plynu 
f) Aktivuje se relé signálu vypuštění plynu 
g) Obvod sirény hašení je trvale zapnut 
h) Obvody ovládacích členů 1 a 2 zůstanou zapnuty 
i) Zní interní bzučák na ovládací desce 

32. Stiskněte tlačítko Ztlumit poplachy na indikační desce a zkontrolujte, zda ovládací panel reaguje 
následovně: 

a) Sirény hašení ztichnou. 
b) Trvale svítí červený indikátor ručního spuštění 
c) Trvale svítí indikátor ztlumení poplachů 

33. Vraťte ovladač ručního spuštění na panelu do normálního stavu. Stisknutím tlačítka RESET 
HASICÍHO SYSTÉMU resetujte panel.  

34. Zapněte první zařízení připojené k externímu vstupu ručního spuštění a zkontrolujte, zda panel 
reaguje jako v bodě 30. Vraťte zařízení pro ruční spuštění do normálního stavu a stisknutím tlačítka 
RESET HASICÍHO SYSTÉMU resetujte panel.  

35. Opakujte bod 34 pro všechna zařízení připojená ke vstupu ručního spuštění.  
Primární funkce panelu jsou nyní otestovány.  
1. Panel lze nyní nakonfigurovat na konkrétní požadavky stanoviště pomocí interních DIL Přepínačů. Po 

nakonfigurování by měly být funkce otestovány pro zajištění správné konfigurace.  
2. Pokud jsou použity volitelné obvody (NÍZKÝ STAV PLYNU, IZOLAČNÍ VENTIL, UVÍZLÝ PLYN, 

PODRŽENÍ, ZRUŠENÍ, VZDÁLENÉ OVLÁDACÍ PRVKY, AUTOMATICKÝ/RUČNÍ, vypnutí prvního, 
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druhého a třetího stupně), měly by u nich být rovněž zkontrolovány chyby otevřeného a zkratovaného 
obvodu a správná aktivace.  

3. Pokud jsou použity indikátory stavu, zkontrolujte, že ukazují správné stavy a že správně fungují 
případné přepínače.  

Po plném vyzkoušení všech funkcí panelu by měl panel být nastaven do AUTOMATICKÉHO A 
RUČNÍHO režimu a ponechán v provozu po 24 hodin. BĚHEM TÉTO DOBY NEPŘIPOJUJTE 
SOLENOIDOVÉ VENTILY.  
Po úspěšném vyzkoušení provozu lze připojit solenoidové ventily k obvodům ovládacích členů a 
panel lze uzamknout a ponechat v provozu. Nezapínejte hasicí systém bez svolení stanovené 
zodpovědné osoby stanoviště.  
Všichni oprávnění uživatel musí být adekvátně proškoleni ohledně obsluhy hasicího systému před 
jeho předáním.  

9. Údržba systému 
9.1 Přehled 

1. Detektory požáru a sirény by měly být testovány každý týden a v systémovém deníku by měl 
být uveden záznam o testu.  

2. Obsluha ručních požárních hlásičů a detektorů by měla být prováděna střídavým způsobem, 
aby každé zařízení bylo testováno alespoň jednou za 3 měsíce.  

 
Důležité:  

Zajistěte, aby byl před prováděním jakýchkoli testů fyzicky vypnut hasicí systém 
elektrickým nebo mechanickým odpojením.  

3. Při obsluze ručního požárního hlásiče použijte tlačítko test.  
4. Při obsluze detektoru použijte schválený zkušební kouř.  
5. Zkontrolujte činnost pomocných zařízení jako uzavírače dveří.  
6. Po dokončení testů znovu aktivujte vypnuté obvody.  

 
9.2 Pravidelný týdenní test 

1. Zapněte jeden ruční požární hlásič a jeden detektor. Tato zařízení by měla být v různých 
zónách a zóny by se každý týden měly lišit (pokud nejsou vždy testovány všechny zóny).  

2. Zkontrolujte činnost obvodů sirény 1 a 2.  
3. Odstraňte zkušební tlačítko ze všech ručních požárních hlásičů a uvolněte všechny kouřové 

detektory.  
4. Stiskněte tlačítko resetu požáru.  
5. Stiskněte tlačítko testu a sledujte, zda všechny indikátory svítí a bzučák zní po dobu 5 

sekund.  
6. Vyzkoušejte jeden přepínač podržení, jeden přepínač zrušení a jeden přepínač 

automatického/ručního režimu (pokud jsou osazeny). Tyto by měly být na různých jednotkách 
SLU a měly by se každý týden lišit.  

7. Zkontrolujte, zda stisknutí přepínače podržení indikuje stav podržení na jednotce SLU.  
8. Zkontrolujte, zda stisknutí přepínače zrušení indikuje stav zrušení na jednotce SLU.  
9. Zkontrolujte, zda stisknutí tlačítka automatického/manuálního režimu přepne panel 

z automatického/manuálního režimu do pouze manuálního režimu, dle indikace na jednotce 
SLU.  

10. Zapněte testovací lampy na každé jednotce SLU a ověřte, zda fungují všechny indikátory.  
11. Zapište podrobnosti týdenního testu do protokolu.  

 
PŘESVĚDČTESE, ŽE ŽÁDNÉ FUNKCE NA PANELU NEZŮSTALY VYPNUTY.  
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10.SCHÉMA ROZVRŽENÍ DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI 

 
 
 
 
 
Display Gibbon Connector Plochý konektor indikační desky 
Microcontroller Programming Header. Patice pro programování mikrořadiče. 
Manufacturer's Use Only. Pouze pro potřeby výrobce. 
Configuration Switch 1 Přepínače konfigurace 1 
Fault Status LEDs Indikátory chybových stavů 
Internal Buzzer Interní bzučák 
24V battery connector konektor 24V baterie 
Relay Output configuration links propojky pro konfiguraci výstupu relé 
Remove links for volt-free operation Odstraňte propojky pro beznapěťový provoz 
DC Power Supply Connector Konektor stejnosměrného napájecího zdroje 
Remove Link to Disable Earth Fault Monitoring Odstraňte propojku pro vypnutí monitorování chyby 

uzemnění 
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11.Rozšířený pohled na panel 
 
 

 
TERMINAL BLOCK MOUNTING (1 PLACE) UPEVNĚNÍ SVORKOVNICE (1 POZICE) 
M3x8mm PPH SCREW ŠROUB PPH M3×8 mm 
M3 STAR WASHER HVĚZDICOVÁ PODLOŽKA M3 
MAINS TERMINAL LABEL OZNAČENÍ SVORKY HLAVNÍHO NAPÁJENÍ 
CLAMP SVORKA 
M3x6mm PPH SCREW ŠROUB PPH M3×6 mm 
MAINS TERMINAL BLOCK SVORKOVNICE HLAVNÍHO NAPÁJENÍ 
3A15 FUSE (5A PSU ONLY) POJISTKA 3A15 (POUZE 5A NAPÁJECÍ ZDROJ) 
CHASSIS EARTH CABLE KABEL UZEMNĚNÍ ŠASI 
SCHAFFNER LIVE/NEUTRAL WIRING SCHAFFNEROVA KABELÁŽ POD NAPĚTÍM / 
(SUPPLIED WITH UNIT) NEUTRÁLNÍ (DODÁVANÁ S JEDNOTKOU) 
CHASSIS MOUNTING SCREWS - 4 PLACES ŠROUBY PRO UPEVNĚNÍ ŠASI – 4 POZICE 
M4x6mm POZI PAN HEAD BZP M4×6 mm HLAVA POZI PAN BZP 
PSU EARTH CABLE ZEMNICÍ KABEL NAPÁJECÍHO ZDROJE 
16WAY RIBBON CABLE (CUT LENGTH 16ŽILOVÝ PLOCHÝ KABEL (DÉLKA 190 mm) 
190mm) 
16WAY SOCKETS 2 OFF 16PÓLOVÉ ZÁSTRČKY (2 KS) 
SECURE TO DOOR USING UPEVNIT KE DVÍŘKŮM POMOCÍ 
CABLE ASSEMBLY LENGTH 175mm KABELOVÝ SVAZEK DÉLKA 175 mm 
KEYSWITCH MOUNTING NUT UPEVŇOVACÍ MATKA PŘEPÍNAČE NA KLÍČ 
KEYSWITCH CONNECTOR KONEKTOR PŘEPÍNAČE NA KLÍČ 
MANUAL RELEASE CONNECTOR KONEKTOR RUČNÍHO SPUŠTĚNÍ 
C1679 PRESCIENT 3 DISPLAY BOARD INDIKAČNÍ DESKA PRESCIENT 3 C1679 
DISPLAY BOARD MOUNTING (10 PLACES) UPEVNĚNÍ INDIKAČNÍ DESKY (10 POZIC) 
M3 FLAT WASHER PLOCHÁ PODLOŽKA M3 
M3 MYLOC MATICE NYLOC M3 
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BREAK GLASS MTG (2 PLACES) UPEVNĚNÍ KRYCÍHO SKLÍČKA (2 POZICE) 
M3 NYLOC ŠROUB NYLOC M3 
M3 WASHER PODLOŽKA M3 
NON-INSERTABLE (ENGLISH) MEMBRANE NEVKLÁDACÍ MEMBRÁNA (ANGLIČTINA) 
INSERTABLE MEMBRANE VKLÁDACÍ MEMBRÁNA 
FIRE STATUS INSERT (ENGLISH) VLOŽKA STAVU POŽÁRU (ANGLIČTINA) 
EXTINGUISHING STATUS INSERT (ENG) VLOŽKA STAVU HAŠENÍ (ANGLIČTINA) 
USER CONTROL INSERT (ENGLISH) VLOŽKA UŽIVATELSKÝCH OVLÁDACÍCH PRVKŮ 

(ANGLIČTINA) 
10K RESISTOR REZISTOR 10K 
BREAK GLASS LEAD VODIČ KRYCÍHO SKLÍČKA 
NOTE – TERMINAL BLOCK POSITION (L H S POZNÁMKA – POZICE SVORKOVNICE 

(PŘIPOJENÍ L H S 
CONNECTIONS 1 2 3 4) 1 2 3 4) 
PRESCIENT 3 LOGO LOGO PRESCIENT 3 
LOCK ASSY OSAZENÍ ZÁMKU 
PRESCIENT 3 APPROVAL LOGO LOGO SCHVÁLENÍ PRESCIENT 3 
HALON BREAK GLASS UNIT JEDNOTKA HALONOVÉHO KRYCÍHO SKLÍČKA 
M3x12mm C/SK SCREW BZP (2 PLACES) ŠROUB C/SK BZP M3×12 mm (2 POZICE) 
BREAK GLASS PANEL PANEL S KRYCÍM SKLÍČKEM 
RETAINING PANEL PŘÍDRŽNÝ PANEL 
PURSPLEX COVER KRYT Z PLEXISKLA 
PRESCIENT III DOOR DVÍŘKA PANELU PRESCIENT III 
KEYSWITCH LEAD VODIČ PŘEPÍNAČE NA KLÍČ 
LOCK SWITCH UZAMYKACÍ PŘEPÍNAČ 
BACKBOX ENCLOSURE ZADNÍ STĚNA SKŘÍNĚ 
8 WAY EARTH BAR 8PÓLOVÁ ZEMNICÍ SVORKOVNICE 
M3 NYLOC NUT (2 PLACES) MATICE NYLOC M3 (2 POZICE) 
FLAT WASHER (2 PLACES) PLOCHÁ PODLOŽKA (2 POZICE) 
M3 NUT (1 OFF) MATICE M3 (1 KS) 
M3 FLAT WASHER (2 OFF) PLOCHÁ PODLOŽKA M3 (2 KS) 
FASTON TAB PLOCHÝ KOLÍK 
PRESCIENT MAIN PCB HLAVNÍ DESKA S PLOŠNÝMI SPOJI PRESCIENT 
MAIN PCB FIXING (3 PLACES) UCHYCENÍ HLAVNÍ DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI (3 

POZICE) 
M3X6 PPH SCREW ŠROUB PPH M3×6 
M3 STARWASHER HVĚZDICOVÁ PODLOŽKA M3 
5.0AMP POWER SUPPLY NAPÁJECÍ ZDROJ 5,0 A 
PRESCIENT CHASSIS ŠASI PANELU PRESCIENT 
DOOR EARTH CABLE KABEL                                  UZEMNĚNÍ DVÍŘEK 
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12. Schémata připojení 
12.1 Schéma připojení obvodu zóny 
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End-Of-Line Capacitor Koncový kondenzátor 
Detector Bases with optional Schottky Diode Základny detektorů s volitelnou Schottkyho diodou 
Manual Call Point with 680R 0.5W resistor Ruční požární hlásič s 0,5W rezistorem 680R 
Zone 2 Wired identically to Zone 1 Zóna 2 zapojena identicky se Zónou 1 
Connection to Manual Release Switch on SLU Připojení k přepínači ručního spuštění na jednotce 

SLU 
10K 1/4W End-Of-Line resistor Koncový rezistor 10K 0,25 W 
Manual Release Call Point with 680R 1/2W resistor Hlásič požáru pro ruční spuštění s rezistorem 680R 

0,5 W 
ZONE CIRCUITS OBVODY ZÓNY 
Panel Terminals Svorky panelu 
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12.2 Schéma připojení sirén a ovládacích členů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
End-Of-Line rezistor 10K ¼ W Koncový rezistor 10K 0,25 W 
Suppression Diode Odrušovací dioda 
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Polarising Diode Polarizující dioda 
Unpolarised Solenoid Bell Nepolarizovaný solenoidový zvonek 
NOTE: Diodes & Terminal Blocks are not supplied POZNÁMKA: Diody a svorkovnice nejsou dodávány 

s panelem 
with the panel 
Polarised Electronic sounder Polarizovaná elektronická siréna 
SNDR2 & EXT SNDR wired identically to SNDR1 Pozice SNDR2 a EXT SNDR zapojeny stejně jako 

SNDR1 
Actuator Solenoid Solenoid ovládacího členu 
Coil Resistance 30R to 6K Odpor cívky 30R až 6K 
TRANSORB 6 VOLT TRANSORB 6 VOLTŮ 
C1565 Polarity & Suppression Board Polarizující a odrušovací deska 
One per circuit Jedna na každý obvod 
NOTE: 3K9 End-Of-Line rezistor is already fitted to POZNÁMKA: K desce C1565 je již připojen koncový 

rezistor 
the C1565 board. 3K9. 
This Rezistor is in series with the solenoid coil duringTento rezistor je při normálním provozu v sérii se 

solenoidovou 
normal operation cívkou. 
ACT2 wired identically to ACT1 ACT2 zapojen stejně jako ACT1 
3K9 Koncový rezistor 3K9 
Alternative Connection if C1565 Board is not used. Alternativní připojení, pokud není použita deska 

C1565. 
NOTE: COIL IS NOT MONITORED POZNÁMKA: CÍVKA NENÍ MONITOROVÁNA 
Panel Terminals          Svorky panelu
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12.3 Schéma připojení monitorovaných vstupů 

 
 
Isolation Valve is monitored for open circuit, short Izolační ventil je monitorován na otevřený obvod, 

zkratovaný 
Circuit, abnormal, fully open & fully closed states. Obvod, odchylku a stavy plného otevření a plného 

zavření. 
Isolation Valve must be fitted with two SPDT limit Izolační ventil musí být osazen dvěma koncovými 

spínači; SW1 
switches; SW1 operates when valve is fully open, se zapne, když je ventil plně otevřený, SW1, když je 

ventil plně 
SW2 when valve is fully closed. zavřený. 
Local terminal box may be required to accomodate Pro použití monitorovacích rezistorů může být nutná 

místní 
monitoring resistors vývodová krabice. 
Normal (Valve Open) State Normální (ventil otevřen) stav 
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1 – Valve fully open 1 – ventil plně otevřen 
2 – Valve not open 2 – ventil neotevřen 
680R 1/4W Valve closed 680R 0,25 W Ventil uzavřen 
2K2 1/4 W Valve open 2K2 0,25 W Ventil otevřen 
1 – Valve not closed 1 – ventil neuzavřen 
2 – Valve fully closed 2 – ventil plně uzavřen 
Normally Open Pressure switch Sepnutý tlakový spínač 
Normaly Open or Normaly Closed Low Sepnutý nebo rozpojený tlakový spínač nízkého tlaku 
Pressure Switch 
Normally Open Gass Trapped Pressure Switch Sepnutý tlakový spínač uvízlého plynu 
SOUND ALARMS ZAPNOUT POPLACHY 
SILENCE ALARMS ZTLUMIT POPLACHY 
Connections to SLU Připojení k jednotce SLU 
Panel Terminals          Svorky panelu
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12.4 Schéma připojení monitorovaných výstupů 

 

 
 
 
 
 
These outputs are Reverse-polarity monitored Tyto výstupy jsou monitorovány na převrácení 
polarity 
at 5 VDC. při 5 VDC. 
They are Active at 28 VDC (Nominal) Jsou aktivní při 28 VDC (nominální napětí). 
Each output can be configured independently Každý výstup lze nezávisle nakonfigurovat na 
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for Volt-Free contacts by removing the relevant beznapěťové kontakty odstraněním příslušných 
propojek 

links on the motherboard. na základní desce. 
The volt-free contacts are rated at 1Amp, Beznapěťové kontakty mají maximální jmenovitou 

zátěž 
30 VDC maximum. 1 A, 30 VDC. 
DO NOT SWITCH AC VOLTAGES NA TYTO KONTAKTY NEPŘIVÁDĚJTE STŘÍDAVÉ 
THROUGH THESE CONTACTS. NAPĚTÍ. 
Gas released output, Normaly de-energised Výstup vypuštění plynu, normálně odpojeno. 
Relay Coil current <= 100 mA Proud reléové cívky <= 100 mA 
Operating Voltage 19 V to 30 V DC Provozní stejnosměrné napětí 19 V až 30 V. 
2 x 1N4002S DIODES OR EQUIVALENT 2× DIODA 1N4002S NEBO EKVIVALENTNÍ 
Fire Signal output wired the same as Gas Výstup požárního signálu připojen stejně jako výstup 
Released output. vypuštění plynu. 
Fault Output, Normally energised Chybový výstup, normálně zapojený. 
1st Stage Shutdown Output, Normally Výstup vypnutí prvního stupně, normálně odpojeno. 
de-energised 
Panel Terminals Svorky panelu 
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12.5 Schéma připojení vzdálených výstupů a komunikace s jednotkou SLU 
 
 

 
 
 
 
 
 
Repeat Output – Isolation Valve Abnormal Výstup zesilovače – Odchylka izolačního ventilu 
Isolation Valve Closed Izolační ventil uzavřen 
Actuators Disabled Ovládací členy vypnuty 
Emergency abort activated Zrušení nouzového stavu aktivováno 
(DIL SW selectable to panel in Manual) (Nastavitelné DIL přepínačem na panel v ručním 

režimu) 
Emergency Hold activated Podržení nouzového stavu aktivováno 
(DIL SW selectable to panel in Auto) (Nastavitelné DIL přepínačem na panel 

v automatickém režimu) 
Manual release activated Ruční spuštění aktivováno 
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Auxiliary Zone fire Požár v pomocné zóně 
Zone 2 fire Požár v Zóně 2 
Zone 1 fire Požár v Zóně 1 
Current Limiting Resisors, Minimum 470R Rezistory omezující proud, min. 470R 
Remote indicators, Maximum Current 50 mA Vzdálené indikátory, max. proud 50 mA 
Connections to SLU Připojení k jednotce SLU 
Cable Shield Connected to Panel Earth Only Stínění kabelu připojenou pouze k uzemnění panelu 
Earth Bar inside Panel Enclosure Zemnicí svorkovnice uvnitř skříně panelu 
Panel Terminals           Svorky panelu 
 
12.6 Glosář 
První stupeň: (předaktivnován) stav požáru v zóně 1 nebo v zóně 2 v automatice systému s panelem 
nakonfigurovaným na dvojitou kontrolu. 
Druhý stupeň: (aktivováno): Běží časová prodleva před vyprázdněním. 
Třetí stupeň: (Aktivováno) časovač prodlevy před vyprázdněním skončil, ovládací členy jsou aktivovány. 
Vyprázdněno: (Vypuštěno) Vypuštění plynu potvrzené signálem z tlakového spínače vyprázdnění nebo 
(pokud je panel nakonfigurován do režimu „bez tlakového spínače vyprázdnění“) aktivace ovládacího 
členu. 
 
 


