
Systém elektrické požární signalizace PROFILE PROFILE
Pokyny pro uvedení ústředny PROFILE do 
provozu
Úvod
Následující části popisují konfiguraci a testování 
systému.
V této fázi je dokončen kompletní hardwarový 
systém (instalace desek adresovatelných prvků), 
montáž, zapojení a konfigurace různých kompo-
nent řady ústředen PROFILE.
Nelze provést komplexní testování, protože tes-
tování musí být provedeno v souladu s místními 
předpisy a praxí. Rovněž lokality se liší co do 
designu systému včetně logiky „příčiny 
a následku“ nastavené v konfiguraci systému. 
To znamená, že je nutné testy naplánovat indivi-
duálně dle konkrétních požadavků lokality.
Namísto komplexního postupu testu poskytuje 
tato kapitola pokyny v podobě příkladů postupů.

Zapnutí ústředny
Postup zapnutí ústředny
1 Připojte baterie ke kartě PFI800 a pokud je 

instalována, i ke kartě PCH800. V tuto chvíli 
se ústředna nezapne, protože není připojeno 
napájení. Zkontrolujte, že jsou vloženy pojis-
tky do sady pojistek ve vedení.

2 Připojte síťové napětí pro napájení ústředny.
Panel LCD musí zobrazovat zprávu „Probíhá 
inicializace“ s odpočtem času do dokončení 
procesu.

3 V případě poruch vás upozorní vnitřní bzučák. 
Bzučák lze ztlumit stisknutím tlačítka ztlumení 
bzučáku.

Provedení kontrol ústředny
Postup provedení kontrol ústředny
1 Pokud zaregistrujete jakékoliv příznaky uve-

dené v části „Výmaz uložených dat“ na 
straně 5, postupujte dle pokynů v téže části.

2 Na ústředně použijte obslužnou funkci Test 
bzučáku, kontrolek a displeje. Bzučák, 
všechny kontrolky LED a indikátory jsou nyní 
aktivní. Pokud není některý z těchto prvků 
aktivní, vyšetřete poruchu.

3 Na ústředně ověřte, že jsou hlášeny odpoví-
dající poruchy. V této fázi nejsou připojena 
kruhová vedení, takže byste měli vidět rozsví-
cenou kontrolku LED poruchy a události poru-
chy zařízení „Bez odezvy“.

Nastavení data a času
Nyní nastavte na ústředně datum a čas.

Kontrola problémů firmwaru
Ověřte, že je v ústředně nahrán nejnovější firm-
ware. 
Pokud bude do ústředny potřeba nahrát novější 
firmware, musíte použít aplikaci „MZX Consys“ 
na počítači. 

Stahování konfigurace
Ústřednu aktualizujte podle následujících 
pokynů. Musíte mít paměťové zařízení USB (jed-

NEBEZPEČÍ
Nesprávné uvedení systému 
požární ochrany do provozu vede 
k nebezpečí poruchy a v případě 
požáru může způsobit smrt či 
vážné zranění.
Systém je nutné zcela otestovat 
v závislosti na konfiguraci 
systému a veškerých platných 
místních směrnic.

Dotyková obrazovka grafického 
uživatelského rozhraní
Grafické uživatelské rozhraní dotykové 
obrazovky se liší od toho, které znáte 
z tabletů nebo mobilních telefonů. Pro-
tože je použita odporová technologie, je 
možné pro dotyk použít stylus nebo 
nehet prstu. Aby bylo zabráněno 
nesprávnému nebo nechtěnému 
dotyku, grafické uživatelské rozhraní 
vyžaduje delší dotyk. 
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PROFILE Systém elektrické požární signalizace PROFILE
notku), na kterém jsou uloženy soubory firmwaru 
a konfigurace.

Pro ústředny Profile s kartou PFI800 existují 
3 úrovně dostupné aktualizace:
 Aktualizace běhu programu: Ústředna má fun-

gující konfiguraci.
 Režim spuštění: Ústředna má správný firm-

ware, ale není nakonfigurována.
 Režim záchrany: Ústředna nemá požadova-

nou verzi firmwaru. 

Aktualizace běhu programu
Tento režim použijte pro aktualizaci předběžně 
konfigurované ústředny. 
Abyste mohli použít tento režim, musíte vytvořit 
jednotku USB s konfigurací panelu v softwaru 
MZX Consys. Pro uložení konfigurace panelu na 
jednotku USB použijte v nabídce MZX Consys 
položky „Přenos > Na USB > Firmware 
a konfigurace panelu“. Před přenosem na pamě-
ťové zařízení USB není nutné vybrat firmware 
v dialogu nabídky. 

Jak pokračovat na ústředně
1 Při zapnuté ústředně vložte spojení H3 

a jednotku USB do desky karty PFI800. 
2 Přihlaste se s použitím ID UŽIVATELE.
3 Vyberte možnost „Konfigurace > Servis > 

Aktualizace ústředny“ (viz návod pro obsluhu 
ústředen PROFILE).

4 Vyberte projekt, který platí pro ústřednu, 
a stiskněte tlačítko ENTER.

5 Vyberte ústřednu pro aktualizaci a stiskněte 
ENTER

6 Postupujte podle pokynů na obrazovce 
včetně potvrzení aktualizace, odstranění jed-
notky USB, spojení H3 a restartu ústředny.

Režim spuštění
Tento režim použijte pro aktualizaci firmwaru 
ústředny a/nebo konfiguraci panelu (adresy uzlu 
ústředny, nahrání nabídek v místním jazyce atd.). 
Abyste mohli tento režim použít, musíte vytvořit 
jednotku USB s nabídkou Spuštění 
a konfigurací ústředny v aplikaci MZX Cpnsys.

Jak pokračovat na ústředně
1 Zkontrolujte, zda je vloženo spojení H3. Vložte 

jednotku USB do desky PFI800. Krátce stisk-
něte tlačítko SW2 (M RST) na kartě PFI800.

2 Ústředna se restartuje v Režimu spuštění. 
3 Přihlaste se pomocí ID UŽIVATELE a HESLA 

zadaných během vytváření informací pro 
Spuštění v aplikaci MZX Consys.

4 Stisknutím tlačítka ENTER vyberte odpovída-
jící projekt na jednotce.

5 Na následující obrazovce vyberte příslušnou 
ústřednu. Obsah jednotky USB se stáhne do 
ústředny. Tento obsah zahrnuje firmware 
nebo konfiguraci či obojí v závislosti na volbě 
provedené v aplikaci MZX Consys.
Je důležité sledovat zprávy na displeji 
a postupovat podle pokynů, včetně odstra-
nění spojení H3 a jednotky USB a restartu 
ústředny.

Režim záchrany

Tento režim použijte pro aktualizaci firmwaru, 
pokud selže spuštění ústředny a musíte 
ústřednu zachránit novým nahráním firmwaru. 
Upozorňujeme, že tento režim zapíše nový firm-
ware do ústředny. 
Vložte jednotku USB s informacemi pro Spuš-
tění vytvořenou pomocí aplikace MZX Consys 
do zásuvky USB na PFI800.
V tomto režimu ústředna nastaví adresu grafic-
kého uživatelského rozhraní na IP: 
192.168.1.101, maska sítě: 255.255.255.0. 

Referenční dokument
Podrobnosti aktualizace konfigurace / fir-
mwaru jsou uvedeny v souboru nápo-
vědy aplikace MZX Consys. 

Poznámka
Před restartem ústředny musí být spo-
jení H3 a jednotka USB odstraněny. 

VAROVÁNÍ
Režim záchrany je nutné používat 
s opatrností, protože mění 
firmware ústředny a rovněž 
vyhledává grafické uživatelské 
rozhraní na výchozí tovární 
IP adrese.
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Pokud byly IP adresy grafického uživatelského 
rozhraní změněny, je nutné do grafického uživa-
telského rozhraní připojit stejnou jednotku USB, 
přihlásit se a nastavit IP adresu grafického uživa-
telského rozhraní na tovární výchozí hodnotu 
pomocí tlačítka továrního nastavení.

Vytvoření a uložení informací pro 
Spuštění na USB
1 Vložte jednotku USB do počítače.
2 Spusťte aplikaci MZX Consys a načtěte sou-

bor projektu.
3 V nabídce „Možnosti > Možnosti MZX Con-

sys“ nastavte cestu k souborům firmwaru 
grafického uživatelského rozhraní (ubifs.img, 
ulmage).

4 Aktivujte položku nabídky „Přenos > Na USB 
> Ústředna a informace grafického uživatel-
ského rozhraní pro spuštění“.

5 Určete podrobnosti pro ústřednu a informace 
grafického uživatelského rozhraní pro spuš-
tění.

6 Klikněte na „Přenos na USB“ a vyčkejte, než 
se přenos dokončí. 

Jak pokračovat na ústředně
1 Vložte jednotku USB obsahující informace pro 

Spuštění ústředny do zásuvky XP (USB).
2 Vložte můstek J5:1 (M BOOT).
3 Stiskněte tlačítko resetu SW2 (M RST) na 

kartě PFI800.
4 Nyní se firmware načte z jednotky USB do 

ústředny a ústředna se spustí v režimu spuš-
tění.

5 Pro načtení platné konfigurace postupujte 
podle pokynů v části „Režim spuštění“ na 
straně 2. 

Aktualizace grafického uživatel-
ského rozhraní PROFILE
Aktualizace grafického uživatelského rozhraní se 
skládá z aktualizace firmwaru a konfigurace. Oba 
kroky jsou nezbytné pro připojení grafického uži-
vatelského rozhraní k ústředně.

Aktualizace firmwaru grafického uživa-
telského rozhraní
Pro tento postup musíte vložit jednotku USB 
s informace pro spuštění grafického uživatel-
ského rozhraní do MZX Consys. Podrobnosti 
jsou uvedeny v části „Vytvoření a uložení infor-
mací pro Spuštění na USB“ na straně 3. Aktuali-
zaci firmwaru grafického uživatelského rozhraní 
proveďte dle postupu uvedeného níže. 

Jsou dva možné scénáře.

Jak pokračovat s grafickým uživa-
telským rozhraním, když je grafické 
uživatelské rozhraní poškozeno 
a nefunguje
1 Vložte jednotku USB obsahující informace pro 

spuštění grafického uživatelského rozhraní do 
zásuvky USB.

2 Na grafickém uživatelském rozhraní stiskněte 
tlačítko pro reset (malý otvor pod zásuvkou 
USB).

3 Vyčkejte až 120 sekund než se spustí aktuali-
zace. Jakmile se spustí aktualizace, stav aktu-
alizace se zobrazuje na obrazovce grafického 
uživatelského rozhraní.

4 Grafické uživatelské rozhraní se nyní načte 
z jednotky USB. 

5 Pro načtení platné konfigurace postupujte 
podle pokynů v části „Aktualizace konfigu-
race grafického uživatelského rozhraní“.

Jak pokračovat s grafickým uživa-
telským rozhraním, když uživatelské 
rozhraní řádně funguje
1 Vložte jednotku USB obsahující informace pro 

spuštění grafického uživatelského rozhraní do 
zásuvky USB. Když se zobrazí dialogové okno, 
stisknutím potvrďte provedení aktualizace. 

Poznámka
Tato operace vyžaduje jednotku USB. 
Tato jednotka musí být připravena 
pomocí menu přenosu v aplikaci MZX 
Consys a musí obsahovat odpovídající 
firmware a konfigurační soubory, které 
budou použity k aktualizaci.
Pokyny pro uvedení do provozu Verze dokumentu 1.0 3/12



PROFILE Systém elektrické požární signalizace PROFILE
2 Přihlaste se pomocí ID UŽIVATELE = 01 
a HESLA zadaných během vytváření informací 
pro spuštění grafického uživatelského roz-
hraní v aplikaci MZX Consys. 

3 Grafické uživatelské rozhraní přejde přímo na 
obrazovku aktualizace grafického uživatel-
ského rozhraní.

4 Vyberte „Aktualizace firmwaru“.
5 Grafické uživatelské rozhraní provede aktuali-

zaci a restartuje se. Tato operace může trvat 
okolo 3 minut v závislosti na rychlosti jed-
notky USB.

6 Pro načtení platné konfigurace postupujte 
podle pokynů v části „Aktualizace konfigu-
race grafického uživatelského rozhraní„Aktu-
alizace konfigurace grafického uživatelského 
rozhraní“ na straně 4“ a nahrajte platnou kon-
figuraci. 

Aktualizace konfigurace grafického 
uživatelského rozhraní
V průběhu procesu konfigurace je IP adresa gra-
fického uživatelského rozhraní nastavena na 
192.168.1.101, maska podsítě na 255.255.255.0 
a maska výchozí brány 192.168.1.1.
Pokud chcete použít postup konfigurace, musíte 
v aplikaci MZX Consys vytvořit jednotku USB 
s informacemi grafického uživatelského rozhraní 
pro spuštění a konfigurací grafického uživatel-
ského rozhraní. 
 Postup vytvoření informací pro spuštění 

a uložení na jednotku USB je popsáno 
v „Vytvoření a uložení informací pro Spuštění 
na USB“.

 Pokud chcete uložit konfiguraci grafického 
uživatelského rozhraní, použijte volbu nabídky 
MZX Consys „Přenos > Na USB > Konfigu-
race grafického uživatelského rozhraní 
a mapy zón“. Možnost map zón lze vybrat 
v dialogu nabídky před přenosem na jednotku 
USB. 

Jak pokračovat v grafickém uživa-
telském rozhraní
1 Vložte jednotku USB obsahující informace pro 

spuštění grafického uživatelského rozhraní do 
zásuvky USB. Když se zobrazí dialogové okno, 
stisknutím potvrďte provedení aktualizace.

2 Přihlaste se pomocí ID UŽIVATELE = 01 
a HESLA zadaných během vytváření informací 
pro spuštění grafického uživatelského roz-
hraní v aplikaci MZX Consys.

3 Grafické uživatelské rozhraní přímo zobrazí 
obrazovku aktualizace grafického uživatel-
ského rozhraní.

4 Vyberte aktualizaci konfigurace.
5 Vyberte použitelný projekt, ústřednu 

a grafické uživatelské rozhraní.
6 Vyberte umístění / ID grafického uživatel-

ského rozhraní.
7 Potvrďte IP adresu grafického uživatelského 

rozhraní a proveďte aktualizaci.

Aktualizace firmwaru

Zapojení kruhových vedení 
a zařízení

Postup zapojení kruhových vedení 
a zařízení
1 Vypněte napájení ústředny.
2 Na ústředně zapojte konektory kruhového 

vedení do odpovídajících zásuvek na desce 
PFI800.

3 Nastavte adresy zařízení pomocí 801AP (pro-
gramování adresy) nebo 850EMT (programo-
vacího přístroje). Dle vhodnosti použijte 
popisky adres zařízení.

Referenční dokument
Je-li nutné aktualizovat firmware 
LIOMCU, viz postup v příslušném Tech-
nickém věstníku (TIB).

OZNÁMENÍ
Nevhodné změny v kruhovém vedení 
mohou poškodit ústřednu.
Před změnou zapojení kruhového vedení 
či zapojení kruhového vedení k řídicí 
jednotce zajistěte následující:
 Musí být provedena zkouška zapojení 

s ověřením, že se nevyskytují žádné 
poruchy.

 Vypněte řídicí jednotku.
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4 Upevněte automatické hlásiče do panelů. 
Ověřte, že jsou všechny ostatní adresova-
telná zařízení kruhového vedení na svém 
místě.

5 Znovu zapněte ústřednu a ověřte, že jsou 
odstraněny všechny poruchy.
Pokud zaregistrujete jakékoliv příznaky uve-
dené v části  „Výmaz uložených dat“ na 
straně 5, postupujte dle pokynů v téže části.

Test monitorování a zařízení
Postup testu monitorování a zařízení
1 Během provádění kontrol musíte věnovat 

pozornost všem pravidlům „příčiny 
a následku“ konfigurace ústředny. Musíte 
kontrolovat správné odezvy systému na pro-
váděné testy.
Například může být záměr, že ústředna na 
základě aktivace tlačítkového hlásiče aktivuje 
všechny sirény a uvolňovací mechanismy 
dveří v dané zóně. V takovém případě musíte 
ověřit, že se tak skutečně stalo.

2 Na ústředně zkontrolujte, že je každé zařízení 
správně aktivováno (například otestujte tlačít-
kové hlásiče vložením aktivačního klíče, otes-
tujte detektory kouře pomocí spreje 
s kouřovým aerosolem). Dle potřeby použijte 
funkce tisku ústředny a vytiskněte si kontrolní 
seznam.

3 Proveďte test sirén (místních i kruhového 
vedení) jejich aktivací.
– Stiskněte tlačítko Evakuace na ústředně 

(to vyvolá poplach).
– Navíc ke stisknutí tlačítka Evakuace, nebo 

místo toho, aktivujte manuální tlačítkový 
hlásič.

Zkontrolujte, že jsou aktivní všechny sirény.
Po stisknutí tlačítka TICHO/ZNOVU ROZE-
ZNÍT stiskněte tlačítko RESET. 
Pamatujte na možné nepříjemnosti způso-
bené poplachy a přijměte nezbytná opatření.

4 Pokud chcete otestovat monitorování otevře-
ného obvodu, odpojte všechny odpory konce 
vedení či odpovídajících okruhů v systému. 
Ověřte, že jsou na ústředně hlášeny odpoví-
dající poruchy. Po dokončení obnovte systém 
do normálního stavu.

5 Pokud chcete otestovat monitorování zkratu, 
nahraďte všechny odpory konce vedení či 
odpovídajících okruhů v systému za zkrat. 
Ověřte, že jsou na ústředně hlášeny odpoví-
dající poruchy. Po dokončení obnovte systém 
do normálního stavu.

Předání zákazníkovi
Předání zákazníkovi proveďte v souladu se stan-
dardními pokyny společnosti.
Zajistěte následující:
 Zákazník musí obdržet kopii schémat vedení 

kabelů a výsledky dříve provedených testů.
 Zákazník musí být seznámen s obsluhou 

ústředny a znát všechny platné místní směr-
nice.

 Zákazník musí znát ID uživatelů a odpovídající 
přístupové kódy ústředny.

 Zákazník musí mít přístup k návodu pro 
obsluhu ústředen PROFILE.

 Ve skříni řídicí jednotky ani v žádné jiné skříni 
nesmí zůstat žádná dokumentace.

Výmaz uložených dat
Podle této části postupujte, pouze pokud jste 
sem byli odkázáni z jiné části příručky.
Pokud ústředna vykazuje následující příznaky, 
zkuste vymazat uložená data:
 Nefunguje žádná klávesa.
 Svítí KONTROLKA LED PORUCHY SYS-

TÉMU (na předním panelu).

Postup při výmazu uložených dat
1 Instalujte můstek J5-H2 na desku PFI800.
2 Krátce stiskněte tlačítko resetu SW2 (M RST).
3 Vyčkejte 15 sekund.
4 Odstraňte H2 a opakujte krok 2.

Pokud se porucha opakuje, vyměňte desku 
PFI800.

Záhlaví desky PFI800
Informace o různých záhlavích 
a konektorech na desce PFI800 viz 
instalační příručku ústředen PROFILE.
Pokyny pro uvedení do provozu Verze dokumentu 1.0 5/12



PROFILE Systém elektrické požární signalizace PROFILE
Nákladní list
Poznámka k aktualizaci firmwaru
Během uvádění ústředny do provozu 
zkontrolujte číslo verze firmwaru načte-
ného z výroby, jak je popsáno v návodu 
pro obsluhu. Pokud není verze firmwaru 
ústředny nejnovější, aktualizujte na nej-
novější verzi firmwaru pomocí aplikace 
MZX Consys, jak je popsáno v tomto 
dokumentu.
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Položky dodávky
V tabulce 1 jsou uvedeny položky, které by měly 
být dodány s ústřednami Pro32xD, Pro16xD, čer-
nými skříňkami Pro32xBB, Pro16xBB, bateriovou 
skříní PBB801 a rozšiřující skříní PxD.

Položka Díl č. Jednotka (PROFILE...)

Pro-
32xD

Pro-
32xBB

Pro-
16xD

Pro-
16xBB

PBB8
01

P
x
D

ZÁSTRČKA – 2 PÓLY, 
ROZTEČ 3,5 MM, 
ŠROUBOVACÍ

125.261.368 1 1 1 1 x x

ZÁSTRČKA – 2 PÓLY, 
ROZTEČ 5 MM, ŠROU-
BOVACÍ

125.261.369 12 12 12 12 x x

ZÁSTRČKA – 4 PÓLY, 
ROZTEČ 5 MM, ŠROU-
BOVACÍ

125.261.370 5 5 5 5 x x

ZÁSTRČKA – 3 PÓLY, 
ROZTEČ 3,5 MM, 
ŠROUBOVACÍ

125.261.371 2 2 2 2 x x

ZÁSTRČKA – 3 PÓLY, 
ROZTEČ 5 MM, ŠROU-
BOVACÍ

125.261.372 4 4 4 4 x x

ODPOR – 10 KΩ, 0,6 W, 
1 % TOLERANCE

125.652.103 2 2 2 2 x x

ODPOR – 2 KΩ 0,6 W 1 
% TOLERANCE

125.652.202 2 2 2 2 x x

KONDENZÁTOR 330 
uF, 50 V, 20 % TOLE-
RANCE

125.800.705 2 2 2 2 x x

UNIVERZÁLNÍ UPEV-
ŇOVACÍ ČEP FISCHER

2400286 4 4 4 4 4 4

GUMOVÁ PRŮ-
CHODKA 
27X16X20.54X8

120.313.092 x x x x 8 x

MATICE M4 NYLON 
ISO7040 DIN985

115.904.306 x x x x 2 2

Tab. 1: Položky dodávky 
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PODLOŽKA M4 
ODOLNÁ PROTI OTŘE-
SŮM DIN6798A

115.892.004 x x x x 2 2

ŠROUB DO DŘEVA 10 
X 2,5” KULATÁ HLAVA

2400489 4 4 4 4 4 4

ŠROUB M3 X 6 PLO-
CHÁ HLAVA

115.858.034 5 5 5 5 x x

ZÁKLADNA PRO UPEV-
NĚNÍ KABELU

120.207.082 2 2 2 2 x 2

KABELOVÉ PÁSKY 115 
MM LG 2,5 MM

120.207.064 10 10 10 10 x 10

POPISEK KONTROLKY 
LED UŽIVATELSKÉHO 
ROZHRANÍ V NĚMČINĚ

120.514.534 1 x 1 x x x

POPISEK KONTROLKY 
LED UŽIVATELSKÉHO 
ROZHRANÍ V NIZO-
ZEMŠTINĚ

120.514.535 1 x 1 x x x

GRAFIKA KARTY DR 
RFID

120.347.989 2 x 2 x x x

SADA POJISTKY 
VESTAVĚNÉ BATERIE

125.024.183 x x 1 1 1 x

SESTAVA KABELU 
BATERIE

125.121.293 x x 1 1 x x

KABEL SNÍMAČE TEP-
LOTY BATERIE

125.121.319 x x 1 1 x x

SESTAVA KABELU 
BATERIE

125.021.970 x x x x 1 x

SESTAVA KABELU 
NAPÁJENÍ

125.121.292 x x x x 1 x

SESTAVA VODIČŮ 
NAPÁJENÍ

125.121.294 x x x x 1 x

SESTAVA KABELU SNÍ-
MAČE TEPLOTY BATE-
RIE

125.121.298 x x x x 1 x

Položka Díl č. Jednotka (PROFILE...)

Pro-
32xD

Pro-
32xBB

Pro-
16xD

Pro-
16xBB

PBB8
01

P
x
D

Tab. 1: Položky dodávky (pokr.)
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Systém elektrické požární signalizace PROFILE PROFILE
PLOCHÝ KABEL S 64 
VODIČI

125.121.289 x x x x x 1

ZEMNICÍ PÁS 1 (ZEM – 
160 mm) 

2000349 x x x x 1 1

ISO 7045 ŠROUB 
M6x12

115.859.082 2 2 2 2 2 2

Položka Díl č. Jednotka (PROFILE...)

Pro-
32xD

Pro-
32xBB

Pro-
16xD

Pro-
16xBB

PBB8
01

P
x
D

Tab. 1: Položky dodávky (pokr.)
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V tabulce 2 jsou uvedeny položky, které by měly 
být dodány s řídicími jednotkami Pro215S, Pro-
215D, Pro815D, Pro885D a Pro815D-CH.

Položka Díl č. Jednotka (PROFILE...)

Pro-
215S

Pro-
215D

Pro-
815D

Pro-
885D

Pro-
815D-CH

ZÁSTRČKA – 2 PÓLY, 
ROZTEČ 3,5 MM, 
ŠROUBOVACÍ

125.261.368 1 1 1 1 1

ZÁSTRČKA – 2 PÓLY, 
ROZTEČ 5 MM, ŠROU-
BOVACÍ

125.261.369 12 12 12 12 12

ZÁSTRČKA – 4 PÓLY, 
ROZTEČ 5 MM, ŠROU-
BOVACÍ

125.261.370 3 3 5 5 5

ZÁSTRČKA – 3 PÓLY, 
ROZTEČ 3,5 MM, 
ŠROUBOVACÍ

125.261.371 2 2 2 2 2

ZÁSTRČKA – 3 PÓLY, 
ROZTEČ 5 MM, ŠROU-
BOVACÍ

125.261.372 4 4 4 4 4

ODPOR – 10 KΩ, 0,6 W, 
1 % TOLERANCE

125.652.103 2 2 2 2 2

ODPOR – 2 KΩ 0,6 W 1 
% TOLERANCE

125.652.202 2 2 2 2 2

KONDENZÁTOR 330 
uF, 50 V, 20 % TOLE-
RANCE

125.800.705 2 2 2 2 2

UNIVERZÁLNÍ UPEV-
ŇOVACÍ ČEP FISCHER

2400286 4 4 4 4 4

ŠROUB DO DŘEVA 10 
X 2,5” KULATÁ HLAVA

2400489 4 4 4 4 4

ŠROUB M3 X 6 PLO-
CHÁ HLAVA

115.858.034 5 5 5 5 5

ZÁKLADNA PRO UPEV-
NĚNÍ KABELU

120.207.082 2 2 2 2 2

KABELOVÉ PÁSKY 115 
MM LG 2,5 MM

120.207.064 10 10 10 10 10

Tab. 2: Položky dodávky 
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POPISEK KONTROLKY 
LED UŽIVATELSKÉHO 
ROZHRANÍ V 
NĚMČINĚ

120.514.534 1 1 1 1 1

POPISEK KONTROLKY 
LED UŽIVATELSKÉHO 
ROZHRANÍ V NIZO-
ZEMŠTINĚ

120.514.535 1 1 1 1 1

GRAFIKA KARTY DR 
RFID

120.347.989 2 2 2 2 2

SADA POJISTKY 
VESTAVĚNÉ BATERIE

125.024.183 1 1 1 1 1

SESTAVA KABELU 
BATERIE

125.121.293 1 1 1 1 1

KABEL SNÍMAČE TEP-
LOTY BATERIE

125.121.319 1 1 1 1 1

ISO 7045 ŠROUB 
M5x6

115.858.064 4 4 4 4 4

SESTAVA KABELU 
64 VODIČŮ IDC NA 2× 
PLOCHÝ KABEL 
50 VODIČŮ IDC

125.121.326 1 x x x x

Položka Díl č. Jednotka (PROFILE...)

Pro-
215S

Pro-
215D

Pro-
815D

Pro-
885D

Pro-
815D-CH

Tab. 2: Položky dodávky (pokr.)
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