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1 Úvod Systém elektrické požární signalizace MZX Modulární jednotky PROFILE
1 Úvod
Tato příručka obsahuje podrobné informace, které se 
uplatní při plánování systému požární poplachové signa-
lizace s využitím ústředen a opakovačů PROFILE.

1.1 O této příručce
1.1.1 Komu je tato příručka určena?
Tato příručka je určena vhodně kvalifikovaným techni-
kům, kteří mají znalosti v oblasti navrhování poplacho-
vých systémů pro detekci požárů a systémů požární 
signalizace a absolvovali školení o systémech řady 
PROFILE.

1.1.2 Čeho se tato příručka týká?
Tento návod poskytuje podpůrné informace pro návrh 
systému elektrické požární signalizace s využitím jed-
noho z ovládacích panelů požárního poplachu PROFILE 
a souvisejících zařízení (např. automatické hlásiče, hlá-
siče, sirény a adresovatelné prvky).
Tato příručka například přináší doporučení a uvádí roz-
měry jednotek.
Pokyny zahrnují informace o volbě konkrétního ovláda-
cího panelu z řady ústředen PROFILE, který bude 
vhodný pro dané účely.

1.1.3 Čeho se tato příručka netýká?
Tato příručka neobsahuje:
 popis principů systému požárního poplachu a návrhu 

řídicího systému;
 témata, která upravuje místní legislativa.

Obvykle se jedná o specifikace kabelů a podmínky 
ohledně umístění ústředen. Za dodržování těchto 
norem a předpisů odpovídá projektant systému;

 Informací uvedených v jiných návodech, které jsou 
dostupné pro řadu PROFILE (další informace viz 
část 5.1 „Dokumentace“).

1.2 Přehled systému
Systém sestává z většího počtu zařízení (automatických 
hlásičů, hlásičů a sirén) zapojených do běžného dvouvo-
dičového kruhového vedení. 
Elektrická signalizace v kruhovém vedení umožňuje 
komunikaci s jednotlivými zařízeními, přičemž každé 
zařízení má vlastní jedinečnou adresu. To umožňuje 
důmyslné monitorování a signální informování napříč 
různými prostorami budovy.
Centrem systému je jedna z řady požárních ústředen 
PROFILE.

Počet možných kruhových vedení a počet dostupných 
adres kruhových vedení se u jednotlivých ústředen řady 
PROFILE liší.
Systémy lze dále rozšiřovat pomocí přídavných prvků, 
jako jsou například rozhraní do systému správy budov 
a systémů řízení prostředí. Možnosti rozšíření podporuje 
celá řada volitelných modulů.

1.3 Kompatibilita systému
Uvedení řady PROFILE navazuje na dosavadní technolo-
gie MZX, takže s ústřednami lze použít všechny dosa-
vadní výrobky MZX. To například znamená:
 Ústředna může nahradit stávající ústřednu MZX, při-

čemž se připojí ke stávajícím kruhovým vedením 
a v nich zapojeným zařízením;

 ústředna je kompatibilní se stávajícími rozšiřovacími 
prvky, jako jsou signalizační zařízení ANN880 osa-
zená na desky MPM800 (viz část 4.6 „Sběrnicová 
připojení“ na straně 39).

Některé stávající moduly byly ovšem nahrazeny novou 
ekvivalentní zásuvnou kartou, kterou je nutné použít. 
Jedná se například o desku XLM800 a její ekvivalentní 
kartu PLX800.

1.4 Hlavní funkce a vlastnosti
Systémy požární signalizace využívající ovládací panely 
PROFIE mají tyto hlavní charakteristiky:
 Jednoduché dvouvodičové vedení (kruhové vedení) 

umožňující zapojení většího počtu zařízení ve více 
oblastech:
– způsob zapojení kruhového vedení přispívá 

k odolnosti vůči poruchám (zkrat a otevřený 
obvod) a minimalizuje poklesy napětí;

– schéma adresace zařízení umožňuje samostatnou 
komunikaci s více zařízeními na stejných dvou 
vodičích (např. automatickými hlásiči, hlásiči či 
sirénami).

– Větší počet kruhových vedení. Počet podporova-
ných kruhových vedení se mezi jednotlivými ovlá-
dacími panely liší.

 Monitorování poruch a diagnostika:
– ústředna provádí vlastní monitorování a zjišťování 

poruch na pozadí. Poruchy jsou signalizovány 
a zaznamenávány jako události. Toto monitoro-
vání pokrývá všechny hlavní komponenty, např. 
napájení, baterie, okruhy sirén a reproduktorů, 
adresovatelná kruhová vedení, automatické hlá-
siče a adresovatelná zařízení, monitorované 
vstupní okruhy, vzdálené a lokální komunikační 
linky;
6 Aplikace produktu a informace o konstrukci Verze dokumentu 3.0



Systém elektrické požární signalizace MZX Modulární jednotky PROFILE 1.5 Typický postup návrhu systému
– uloženo může být maximálně 3000 událostí 
a události lze prohlížet, vybírat a tisknout;

– detektory kouře jsou dlouhodobě zprůměrovány 
a lze určit znečištěné detektory kouře;

– rozsáhlé možnosti diagnostiky, např. dotazování 
na úrovně teploty automatického hlásiče;

– volitelná vzdálená diagnostika přes telefonní síť.
 Komplexní možnosti lokálních vstupů a výstupů 

(mimo kruhové vedení):
– externí signalizace (beznapěťová) poplachu 

a poruchy pomocí relé;
– volitelné rozhraní do systémů upozornění hasič-

ského záchranného sboru;
– svorky pro příjem dvoustavových vstupů (externí 

spínač sepnutý/rozepnutý). Monitorování otevře-
ného obvodu a zkratu v externím vedení. 
K dispozici také verze bez monitorování;

– výstupy lokálních sirén (sirény lze rovněž připojit 
do kruhového vedení).

 Celá řada užitečných funkcí pro obsluhu:
– signalizační LED zón (volitelné);
– možnosti potlačení funkcí, což zahrnuje dočasnou 

deaktivaci automatických hlásičů (kvůli prevenci 
možných falešných poplachů) a prodlevu kvůli 
prověření před signalizací hasičskému záchran-
nému sboru;

– možnosti změn konfigurace, např. změna popisů 
zón;

– přepínatelné režimy a citlivosti automatických hlá-
sičů podle změn využití objektu (denní režim) 
a změn rizika požáru (rovněž možnost automatic-
kého přepínání);

– kritické funkce obsluhy jsou chráněny klíčovým 
spínačem, přihlášením a heslem. Technické 
funkce „vyšší úrovně“ vyžadují přihlášení s vyšší 
úrovní přístupu;

– ovládací panel obsluhy (grafické uživatelské roz-
hraní):
dotykový TFT LCD 8,4" displej s rozlišením VGA 
(640 × 480 bodů).
Tlačítka a softwarové ovládací ikony 
s proměnlivými funkcemi. 
Různé možnosti montáže (včetně ovládacích 
panelů černých skříněk) skýtající flexibilní mož-
nosti umístění v systému.
Zahrnuje USB zásuvku a volitelnou klíčovou dírku.

 Bezdrátové bezkontaktní přístupové karty/tagy RFID 
pro automatické přihlašování k ústředně. Karty se 
konfigurují na ústředně uživatelem s úrovní přístupu 
pro konfiguraci.

 Pružná konfigurace systému pomocí speciálního 
softwaru pro OS Windows.
– Předpřipravené šablony pro základní konfigurace 

odpovídající normám.

– Efektivní využití adres a napájení – kruhovým 
vedením lze přiřadit pouze ty adresy a napájení, 
které skutečně potřebují, a tak se tyto prostředky 
uspoří pro jiná kruhová vedení.

– Rozdělení zařízení do zón v budově.
– Plně konfigurovatelné mapování odezvy vstupu 

na výstup systému (tzv. mapování příčin 
a následků), například lze vybrat, zda aktivace 
automatického hlásiče ovlivní všechny zóny, nebo 
jen lokální zónu.

– Výstupy lze synchronizovat, takže lze například 
časově sladit všechny signály sirén.

– Více možností, jak stáhnout konfiguraci do 
ústředny: přes sériovou linku, pomocí USB 
paměti, přes síť ústředny.

 Síťové prostředí a podpora přídavných adresovatel-
ných prvků:
– rovnocenná síťová komunikace s dalšími ovláda-

cími panely;
– podpora 1500 vstupů/výstupů doplňujících adre-

sovatelných prvků, 7 ethernetových opakovačů 
a několik vzdálených tiskáren a 15 opakovačů 
RBus.

 Komplexní možnosti rozšíření a propojení systému, 
např. přídavná podpora a komunikace s konvenčními 
detektory.

 Modul pro IP komunikaci RS800-IP/GPRS: Modul 
RS800-IP/GPRS, který lze připojit k jedné požární 
ústředně PROFILE nebo k požárním ústřednám 
PROFILE v síti, poskytuje cenově přijatelnou, bez-
pečnou a spolehlivou IP komunikační platformu pro 
signalizaci poplachu, hlášení poruch a řadu dalších 
vzdálených služeb.

1.5 Typický postup návrhu 
systému

Proces návrhu se v jednotlivých objektech liší, obvykle 
ale zahrnuje tyto kroky:
 Určení zařízení (automatické hlásiče, adresovatelné 

prvky, hlásiče, sirény, majáky), která budou potřebná 
v různých oblastech lokality.

 Určení potřebného počtu kruhových vedení.
 Určení potřebných opakovačů a ostatních síťových 

prvků a periferních zařízení, např. tiskáren.
 Naplánování rozhraní s případnými konvenčními kru-

hovými vedeními.
 Specifikace požadavků signalizace – např. zda bude 

požadováno ohlašování hasičskému záchrannému 
sboru.

 Specifikace všech rozhraní do systémů správy 
budovy, jako je např. systém regulace prostředí či 
relé ovládání dveří.

 Specifikace vedení kabeláže po budově.
Aplikace produktu a informace o konstrukci Verze dokumentu 3.0 7



1.6 Informace o shodě Systém elektrické požární signalizace MZX Modulární jednotky PROFILE
 Zadání parametrů návrhu systému do nástroje MX 
Designer (návrhářská počítačová aplikace). Nástroj 
MX Designer vypočítá požadavky, např. minimální 
požadovanou kapacitu záložní baterie.
Upozorňujeme, že k dispozici je celá řada formulářů, 
které lze použít jako kontrolní seznamy a či jako pod-
klady pro zaznamenání podrobností návrhu. Podrob-
nosti naleznete v části 7 „Formuláře“.
V této fázi vám může nástroj MX Designer pomoci:
– Určení vhodnosti výběru ovládacího panelu, pří-

padně vybere ze sortimentu ústředen PROFILE 
alternativní ovládací panel. Například můžete zjis-
tit, že původně vybraná kapacita baterie je nedo-
stačující;

– vytvořit seznam dílů k objednání.
 Vytvoření plánu zón, kde rozdělíte budovu do růz-

ných zón a do těchto zón přidělíte zařízení.
 Vytvoření plánu „příčin a následků“ znázorňujícího 

požadované odezvy systému na různé vstupní pod-
mínky.

 Zadání systémových parametrů do aplikace MZX 
Consys za účelem vytvoření konfigurace určené ke 
stažení do ovládacího panelu.

 Vytvoření seznamu požadovaných součástí 
k objednání včetně produktových kódů.

1.6 Informace o shodě

1.6.1 Porucha kruhového vedení
Všechny systémy splní podmínky normy BS EN 54-
2:1997+A1:2006 čl. 13.7, protože v případě poruchy 
modulu, který ovládá kruhové vedení (buď PFI800, nebo 
PLX800), bude nefunkčních maximálně 500 zařízení 
(automatické hlásiče nebo hlásiče), což je méně než sta-
novené maximum 512 zařízení.
Tento počet vychází z toho, že na řídicím modulu je 500 
adres kruhových vedení, což představuje maximální 
podporovaný počet zařízení (automatických hlásičů 
a hlásičů). Případná porucha jednoho modulu PFI800 
nebo PLX800 nemá žádný dopad na ostatní řídicí 
moduly a k nim připojená kruhová vedení a zařízení.

1.6.2 Volitelné funkce
Volitelné funkce podle normy EN 54-2 jsou uvedeny 
v tabulce 1.

Název článku (BS EN 54-2:1997+A1:2006) Podporováno

7.8 (Výstup na požární poplachová zařízení) Ano

7.9.1 (Výstup na zařízení pro přenos požárního poplachu) Ano

7.9.2 (Vstup ze zařízení pro přenos požárního poplachu) Ano

7.10.1 (Výstupy na zařízení požární ochrany typu A) Ano

7.10.2 (Výstupy na zařízení požární ochrany typu B) Ano

7.10.3 (Výstupy na zařízení požární ochrany typu C) Ano

7.10.4 (Sledování poruch zařízení požární ochrany) Ano

7.11 (Zpožďování výstupů) Ano

7.12.1 (Závislosti na více než jednom poplachovém signálu typu A) Ano

7.12.2 (Závislosti na více než jednom poplachovém signálu typu B) Ano

7.12.3 (Závislosti na více než jednom poplachovém signálu typu C) Ano, ve spojení 
s čl. 7.11

7.13 (Počítadlo poplachů) Ano

8.3 (Signály poruchy z bodů) Ano

8.9 (Výstup na zařízení pro přenos hlášení poruchových stavů) Ano

9.5 (Vypínání adresovatelných bodů) Ano

10 (Stav TEST) Ano

11 (Normalizované rozhraní vstup/výstup) Ano

Tab. 1: Volitelné funkce
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Systém elektrické požární signalizace MZX Modulární jednotky PROFILE 1.7 Dodatečné funkce nevyžadované normou EN 54-2
1.7 Dodatečné funkce nevyža-
dované normou EN 54-2

CIE podporuje německé rozhraní do HZS odpovídající 
normě DIN 14661 a švýcarské rozhraní do HZS odpoví-
dající švýcarské normě SN 054002.
Moduly TUD800 a SM3 podporují německá zařízení 
signalizace HZS zapojená přes paralelní nebo sériová 

rozhraní. K vytvoření švýcarského rozhraní do HZS slouží 
SKF800.

1.8 Připojená zařízení
Je-li v systému PROFILE zapojeno zařízení, na které se 
vztahuje konkrétní norma EN 54, pak toto zařízení musí 
být zapojeno a provozováno v souladu s uvedenou nor-
mou.
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2 Ovládací panely a jejich skříně Systém elektrické požární signalizace MZX Modulární jednotky PROFILE
2 Ovládací panely a jejich skříně

2.1 Ústředny
Řada PROFILE nabízí tyto ovládací panely:
 Pro32xD – viz obr. 1.
 Pro32xBB – tzv. černá skříňka – v podstatě se jedná 

o ústřednu Pro32xD, ale bez grafického uživatel-
ského rozhraní. Tuto ústřednu lze například použít 
v síti, v níž budou další ústředny nebo opakovače, 
z nichž se bude systém ovládat.

 Pro16xD – viz obr. 2.
 Pro16xBB – podobné jako Pro32xBB výše.
 Pro815D-CH – viz obr. 3
 Pro885D – viz obr. 4
 Pro215S – viz obr. 5
 Pro215D – viz obr. 6
 Pro815D – viz obr. 6
Srovnání ústředen naleznete v části 2.2.1 „Základní 
srovnání ústředen“ na straně 15.
Ovládací panel včetně dvířek je vyroben z měkké oceli. 
Závěsy dvířek jsou na levé straně a dvířka jsou uzamyka-
telná.
Hlavní elektronickou komponentou ústředen je základní 
deska PFI800 (rovněž se označuje jako deska vnějšího 
rozhraní), na níž je osazena centrální procesorová jed-
notka. Tato deska poskytuje například připojení pro kru-
hová vedení a připojení pro tiskárny a obsahuje různé 
komunikační sběrnice (RBUS, IOBUS atd.). K dispozici 
jsou různé konektory, svorky, můstky a spínače DIP, 
s jejichž pomocí lze desku nakonfigurovat a připojit. Tyto 
prvky jsou znázorněny na obr. 31 na straně 44. Každý 
z nich je na desce příslušně označen a jejich použití je 
podrobněji popsáno v příslušných systémových příruč-
kách.
Do samostatné klece v plášti můžete osadit volitelné 
rozšiřovací karty. V kleci jsou sloty pro zásuvné karty 
a rovněž zde lze osadit jiné rozšiřovací nezásuvné 
moduly.
Na čelních dvířkách se nachází ovládací panel obsluhy 
(také jako grafické uživatelské rozhraní) – viz část 2.2.5 
„Grafické uživatelské rozhraní“ na straně 16 (na obr. 1 
a 2 není grafické uživatelské rozhraní vidět, protože je na 
nich ovládací panel vyobrazen s otevřenými dvířky).

2.2 Ústředny Pro215/815/885
Řada PROFILE Pro215/815/885 zahrnuje tyto ústředny:
 Pro215S – ústředna PROFILE se dvěma kruhovými 

vedeními
Tato ústředna může mít dvě kruhová vedení se stan-
dardním napájením nebo jedno kruhové vedení 

s vysokým napájením a maximálně 250 adresami. 
Disponuje TFT dotykovou obrazovkou se 16 zóno-
vými diodami LED. Tato ústředna má kompaktní 
plášť a napájecí zdroj 5 A pro 17Ah baterie. Pro215S 
je síťová ústředna.

 Pro215D – ústředna PROFILE se dvěma kruhovými 
vedeními
Tato ústředna může mít dvě kruhová vedení se stan-
dardním napájením nebo jedno kruhové vedení 
s vysokým napájením a maximálně 250 adresami. 
Disponuje TFT dotykovou obrazovkou se 16 zóno-
vými diodami LED. Tato ústředna má plášť od autora 
a napájecí zdroj 5 A pro 38Ah baterie. Pro215D je 
síťová ústředna.

 Pro815D – ústředna PROFILE se 4–8 kruhovými 
vedeními
Tato ústředna může mít čtyři kruhová vedení se stan-
dardním napájením nebo dvě kruhová vedení 
s vysokým napájením s možností rozšíření až na 
osm kruhových vedení se standardním napájením 
nebo čtyři kruhová vedení s vysokým napájením 
a maximálně 1000 adresami. Disponuje TFT obra-
zovkou se 16 zónovými diodami LED. Tato ústředna 
má plášť od autora a napájecí zdroj 5 A pro 38Ah 
baterie. Pro815D je síťová ústředna.

 Pro815D-CH – ústředna PROFILE se 4–8 kruhovými 
vedeními
Tato ústředna může mít čtyři kruhová vedení se stan-
dardním napájením nebo dvě kruhová vedení 
s vysokým napájením s možností rozšíření až na 
osm kruhových vedení se standardním napájením 
nebo čtyři kruhová vedení s vysokým napájením 
a maximálně 1000 adresami. Disponuje TFT obra-
zovkou se 16 zónovými diodami LED a švýcarským 
rozhraním. Tato ústředna má plášť od autora 
a napájecí zdroj 5 A pro 26Ah baterie. Pro815D-CH je 
síťová ústředna.

 Pro885D – ústředna PROFILE se 4–8 kruhovými 
vedeními
Tato ústředna může mít čtyři kruhová vedení se stan-
dardním napájením nebo dvě kruhová vedení 
s vysokým napájením s možností rozšíření až na 
osm kruhových vedení se standardním napájením 
nebo čtyři kruhová vedení s vysokým napájením 
a maximálně 1000 adresami. Disponuje TFT obra-
zovkou se 80 zónovými diodami LED. Tato ústředna 
má plášť od autora a napájecí zdroj 5 A pro 38Ah 
baterie. Pro885D je síťová ústředna.
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Systém elektrické požární signalizace MZX Modulární jednotky PROFILE 2.2 Ústředny Pro215/815/885
Obr. 1: Pro32xD (dodává se včetně samostatné bateriové skříně PBB801 (spodní skříň).
1 – Montážní rám PPM800
2 – Bateriová skříň PBB801
3 – Základní deska PFI800
4 – Šestislotová klec na karty PSC800

1

2

3

4
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2.2 Ústředny Pro215/815/885 Systém elektrické požární signalizace MZX Modulární jednotky PROFILE
Obr. 2: Pro16xD
1 – Montážní rám PMM800
2 – Základní deska PFI800
3 – Čtyřslotová klec na karty PSC400

2

3

1

Obr. 3: Pro815D-CH
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Systém elektrické požární signalizace MZX Modulární jednotky PROFILE 2.2 Ústředny Pro215/815/885
Obr. 4: Pro885D

Obr. 5: Pro215S
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2.2 Ústředny Pro215/815/885 Systém elektrické požární signalizace MZX Modulární jednotky PROFILE
Obr. 6: Pro215D a Pro815D
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Systém elektrické požární signalizace MZX Modulární jednotky PROFILE 2.2 Ústředny Pro215/815/885
2.2.1 Základní srovnání ústředen
V tabulce 2 jsou uvedeny základní údaje jednotlivých 
ústředen řady PROFILE tak, abyste mohli snadno porov-
nat jednotlivé produkty.

Položka Pro-
16xD

Pro-
32xD

Pro-
215S

Pro-
215D

Pro-
815D

Pro-
885D

Pro815D-
CH

Standardní počet kruho-

vých vedení
4 2 4

Maximální počet systé-

mových kruhových 

vedení (podrobnosti 

o přidání dalších kruho-

vých vedení viz část 

2.10.6 „Zásuvná karta 

rozšíření smyčky 

PLX800“ na straně 33)

16 32 2 8

Maximální počet adres 

v jednom kruhovém 

vedení*

250

Maximální počet adres 

kruhových vedení* a **. 

(Upozorňujeme, že 

některá zařízení kruho-

vých vedení obsazují 

více než jednu adresu)

2000 4000 250 1000

Baterie (nutné objednat 

samostatně)

17 Ah 
nebo 
26 Ah 
nebo 
38 Ah***

****
26 Ah 
nebo 
38 Ah

17 Ah 38 Ah  38 Ah 38 Ah 26 Ah

Standardní počet slotů 

(viz přidání dalších slotů 

na straně 33)

4 6 3 4

Počet zón 240

Rozměry Viz část 2.9.3 „Výkresy“

Tab. 2: Porovnání ústředen
*Viz část 3.2 „Rozdělení adres mezi páry kruhových vedení“ na straně 35
**V případě poruchy nemusí kruhová vedení nezbytně selhat současně – viz část 1.6.1 „Porucha kruhového vedení“ na straně 8.
***Tuto baterii nelze osadit, je-li osazeno SFK800 (švýcarské rozhraní do HZS).
****Baterie 17 Ah nelze osadit, protože nejsou kompatibilní s držákem baterie. Baterie pro ústředny Pro32xD jsou uložené 

v samostatné bateriové skříni.
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2.2 Ústředny Pro215/815/885 Systém elektrické požární signalizace MZX Modulární jednotky PROFILE
2.2.2 Volitelné švýcarské rozhraní do 
HZS SFK800

Ústředny ve Švýcarsku vyžadují švýcarské rozhraní do 
HZS SFK800 (viz obr. 7). Pasuje do čelních dvířek 
ústředny do spodního otvoru (tzn., že tam nelze již osa-
dit žádné jiné moduly). Ústředna Pro815D-CH je dodá-
vána se švýcarským rozhraním do HZS.

2.2.3 Přihlášení kartou RFID
Jak je uvedeno v části 2.2.5 „Grafické uživatelské roz-
hraní“, použití většiny položek nabídky (příkazů) je pod-
míněno přihlášením uživatele.
Karty RFID nabízejí rychlou a jednoduchou možnost při-
hlášení. Kartu stačí přiložit do oblasti antény a uživatel 

se automaticky přihlásí. Oblast antény je zobrazena jako 
pol. 5 na obr. 8.
Tuto funkci je nutné nakonfigurovat pomocí MZXConfig.

2.2.4 Montážní rámy
Každá jednotka (ústředna, přídavná skříň nebo opako-
vač) se dodává s rámem umožňujícím instalaci na zeď – 
viz například montážní rám modulu PPM800, který je 
zobrazen jako pol. 1na obr. 1.
Montážní rám se nejprve upevní ke zdi a poté se na něj 
jednoduše zavěsí daná jednotka. Výhodou je to, že jed-
notku lze ponechat plně osazenou, protože není nutné 
mít přístup k zadní stěně skříně kvůli montáži šroubů.

2.2.5 Grafické uživatelské rozhraní
Grafické uživatelské rozhraní je umístěno na předních 
dvířkách ústředen a opakovačů a slouží k obsluze sys-
tému.
Jedná se o dotykový barevný displej 8,4" TFT 
s rozlišením VGA.
Grafické uživatelské rozhraní signalizuje události, jako 
jsou poplachy nebo poruchy.
K vydávání příkazů používá obsluha různé ikony 
v ikonovém systému nabídek. Jedná se o příkazy 
k provedení dotazu na stav systému, deaktivaci zařízení 
apod.
K použití každého příkazu je nutná určitá úroveň přístu-
pových práv. Některé příkazy jsou dostupné pro kaž-
dého, jiné vyžadují přihlášení uživatele, přičemž každý 
přihlášený uživatel má přidělenou konkrétní úroveň pří-
stupových práv. Některé úrovně přístupových práv jsou 
vyhrazené pro techniky a jsou potřebné například pro 
příkazy používané k rekonfiguraci systému.

Lze instalovat pouze do ústředen Pro16xD 
a Pro32xD.

Obr. 7: SFK800
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Systém elektrické požární signalizace MZX Modulární jednotky PROFILE 2.3 Opakovače
2.2.6 Specifikace RFID tagu
 Transpondér RFID podle normy ISO/IEC 15693
 Frekvence RFID: 13,56 MHz
 Jedinečné sériové číslo
 Provozní teplota: -25 °C až 50 °C
 Rozměry: (š × v × h) 86 × 54 × 0,8 mm
 Hmotnost: 5 g

2.3 Opakovače
Řada PROFILE zahrnuje opakovače uvedené v tab. 3.
Opakovače představují druhotné body, z nichž lze ovlá-
dat a monitorovat systém požární signalizace. Opako-
vače PR1DS a PR8AS se do systému zapojují přes 
ethernet. Opakovače PR1D2 a PR8A2 se do systému 
zapojují dvouvodičovým sériovým kabelem. Vyžadují 
stejnosměrné napájení z ústředny.
PR8AS a PR8A2 používají plášť ‚Pro x‘, který je pro tuto 
řadu obvyklý – rozměry viz část 2.9.3 „Výkresy“ na 
straně 21.

Obr. 8: Grafické uživatelské rozhraní
1 – Oblast příkazových ikon (nabídek)
2 – Tlačítka rychlého přístupu
3 – Oblast stavových kontrolek. Upozorňujeme, že tato oblast je také dotyková, byť není provedena v podobě tlačítek.
4 – Krytka USB
5 – Anténa RFID – viz část 2.2.3 na straně 16

4

3

2

1

5
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2.4 Přídavné skříně Systém elektrické požární signalizace MZX Modulární jednotky PROFILE
2.3.1 Stejnosměrné PR1DS a PR1D2
Opakovače PR1DS a PR1D2 jsou napájeny z výstupu 
24 V ss hlavního napájecího zdroje ovládacího panelu 
nebo ze samostatného napájecího zdroje.
Je-li opakovač napájen z ústředny, je vzhledem 
k potenciálnímu poklesu napětí v propojovacím napáje-
cím kabelu vzdálenost mezi opakovačem a ústřednou 
omezena.

2.4 Přídavné skříně
Systém požární signalizace lze pro Pro16xD nebo Pro-
32xD rozšířit pomocí těchto skříní:
 PBB801

Skříň určená pro dvě baterie 38 Ah; obsahuje stan-
dardní systémový napájecí zdroj.

 PXB800
Stejná jako PBB801, ale bez napájecího zdroje. Tuto 
skříň lze použít:

– pro umístění modulů třetích stran, např. CCU3, 
BACNET, MOXA, RS800;

– pro umístění přídavných modulů, např. CIM800 
nebo QIO800;

– pro zakončení kabelů vedoucích do ústředny Pro-
16xD nebo Pro32xD – obsahuje lištu, ke které lze 
připnout stahovací pásky.

 PX-AN
Jedná se o variantu PXB800, do které lze osadit 
signalizační zařízení ANN (ANN820, ANN840, 
ANN880). Zařízení ANN se montují do předních dví-
řek. Produkt zahrnuje kompletní sestavu skříně 
včetně dvířek, ovšem zařízení ANN je nutné obstarat 
samostatně.

 PX-PR
Jedná se o variantu PXB800, která obsahuje tiskárnu 
instalovanou na předních dvířkách. Produkt zahrnuje 
kompletní sestavu skříně a tiskárny.

 PxD
Pomocí této skříně lze rozšířit počet slotů pro 
zásuvné karty – další podrobnosti viz 2.10.10 „Při-
dání dalších slotů – klec na karty PSC800“ na 
straně 33.
Rovněž lze osadit modul instalovaný na přední 
dvířka, jako je modul zobrazení zón PZ4x nebo PZ8x 
– viz část 2.5 „Doplňkové zobrazovací moduly“ na 
straně 19.

Tyto pláště vč. dvířek jsou vyrobené z měkké oceli. 
Závěsy dvířek jsou na levé straně. Na obr. 9 je zobrazena 
instalace zahrnující tyto jednotky.

Ozna-
čení

Počet 
rozšiři-
tel-
ných 
zóno-
vých 
ústře-
den

Síťové 
napá-
jení

Baterie Počet 
zóno-
vých 
diod 
LED 
(doda-
ných)

PR8AS 0 Ano 17 Ah 80*

PR1DS 3 Ne Ne 16*

PR8A2 0 Ano 17 Ah 80*

PR1D2 1 Ne Ne 16*

Tab. 3: Přehled opakovačů
* Jedna červená kontrolka na zónu

Tyto doplňkové skříně nejsou kompa-
tibilní s ústřednami Pro215S, 
Pro215D, Pro815D, Pro885D 
a Pro815D-CH. 
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Systém elektrické požární signalizace MZX Modulární jednotky PROFILE 2.5 Doplňkové zobrazovací moduly
2.5 Doplňkové zobrazovací 
moduly

Tyto doplňkové zobrazovací moduly jsou dostupné 
pouze pro ústřednu Pro16xD a Pro32D:
 PZ4x – viz obr. 10.

Obsahuje 40 číslovaných párů kontrolek. Každý pár 
může například sloužit k signalizaci poruchy nebo 
poplachu v očíslované zóně (závisí na konfiguraci).

 PZ8x – viz obr. 11.
Obsahuje 80 číslovaných párů kontrolek. Každá kon-
trolka může například sloužit k signalizaci 
v očíslované zóně (závisí na konfiguraci).

Tyto moduly se instalují na přední panel ústředny nebo na přídavné skříně PxD.

Obr. 9: Ústředna a skříně
1 – Pro32xD
2 – PxD
3 – PBB801 (s ústřednou Pro32xD se dodává jedna jednotka)
4 – Doplňková PBB801
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2.6 Označení specifická podle země Systém elektrické požární signalizace MZX Modulární jednotky PROFILE
2.6 Označení specifická podle 
země

Označení ústředen je přizpůsobeno různým jazykům. To 
je nutné z těchto důvodů:
 počet funkcí a tedy i počet popisků se v různých 

zemích liší,
 texty na obrazovce jsou pro každou zemi rozmístěny 

jinak, takže jsou různým pozicím přiřazené různé 
funkce,

 popisky musí být v místním jazyce.
Texty popisků lze změnit výměnou listu s popisky za kry-
cím panelem. Například: popisky v angličtině, němčině, 
nizozemštině atd.

2.6.1 Šablona konfigurace
Ústředny pro jednotlivé země se liší ve funkcích 
obsluhy.

Funkce specifické pro konkrétní zemi se nastavují 
pomocí aplikace MZXConsys s využitím konkrétní šab-
lony určené pro danou zemi.

2.7 Síťové napájení
Následující části se věnují síťovému napájení a záložní 
baterii.

2.7.1 Požadavky na síťové napájení
Parametry síťového napájení musejí být 230 V, 50/
60 Hz.
Odběr proudu napájecího zdroje kolísá, maximálně však 
dosahuje 1,6 A.
Počet napájecích zdrojů se liší podle typu ústředny. 
Například v ústředně Pro32XD jsou čtyři napájecí zdroje 
a maximální odběr proudu tak dosahuje 6,4 A.
K systému lze připojit další napájecí zdroje s použitím 
skříní PBB801.

2.7.2 Zatížení síťového napájení
Na síťové napájení budou kladeny různé požadavky 
v závislosti na provedení systému. Zatížení bude záviset 
na celé řadě faktorů, např.:
 za jsou na lokální výstupy sirén instalovány sirény;
 počet a typ zařízení instalovaných v kruhových vede-

ních, Sirény napájené z kruhových vedení například 
znamenají vyšší potenciální zatížení napájení než 
automatické hlásiče. Další podrobnosti viz 3.8 
„Výpočet zátěže kruhového vedení“;

 počet vzdálených opakovačů napájených přímo 
z ovládacího panelu;

 zda jsou použity speciální ethernetové přepínače 
ORing;

 zda je ovládací panel s opakovačem/opakovači spo-
jen optickým kabelem;

 počet přídavných adresovatelných prvků nebo rozši-
řovacích modulů na výstupech 24 V.

Pro jednodušší zajištění splnění limitů požadavků síťo-
vého napájení použijte nástroj MX Designer. Jedná se 
o počítačovou aplikaci pro systém Windows, která je 
bezplatně ke stažení z webových stránek ZETTLER-
FIRE. Jednou z funkcí nástroje MX Designer je zobra-
zení využitého podílu dostupného napájení při přidávání 
zařízení a zvyšování zatížení síťového napájení.
K dispozici je rovněž publikace „Loop Loading and 
Battery Calculations“ (Výpočet zátěže kruhového 
vedení a baterie), který lze používat spolu s nástrojem 
MX Designer nebo místo něj.

2.8 Zdroje napájení
Veškeré síťové napájení prochází do systému přes stan-
dardní napájecí zdroje BAQ140T24 nebo BAQ60T24 

Obr. 10: PZ4x

Obr. 11: PZ8x
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Systém elektrické požární signalizace MZX Modulární jednotky PROFILE 2.9 Zohlednění umístění
v případě opakovačů PR8AS/PR8A2. Tyto zdroje se 
mohou nacházet v ovládacím panelu nebo 
v opakovačích (standardní osazení), případně 
v doplňkové bateriové skříni PBB801.
Každý dodatečný napájecí zdroj (k dispozici pouze pro 
ústředny typu Pro16 nebo Pro32) rovněž vyžaduje 
vlastní regulaci, kterou zajišťují zásuvné karty PCH800 
osazené v ústředně. Systém napájení je zobrazen ve 
schématu systému na obr. 28 na straně 38.
Všechny napájecí zdroje jsou v rámci systému rovno-
cenné – napájecí zdroj nemá specifickou oblast, kterou 
by napájel, a na uspokojení nároků se tak podílejí 
všechny společně.
Je třeba vypočítat, kolik napájecích zdrojů bude váš sys-
tém potřebovat, případně k tomu použijte nástroj MX 
Designer.
Systém má komplexní správu baterií:
 detekce vysokého odporu v bateriích nebo připoje-

ních;
 detekce zkratu a ochrana proti němu;
 optimalizace nabíjecího napětí a optimalizace proudu 

prodlužující životnost baterie a maximální nabití, 
včetně kompenzace podle teploty baterie;

 ochrana proti připojení baterie s obrácenou polaritou 
pomocí pomalé pojistky 10 A;

 ochrana před hlubokým vybitím.
Řízení napájení zahrnuje:
 sledování napájení střídavým proudem a indikace 

poruch;
 sledování poruchy uzemnění a napětí kolejnice.
Napájecí zdroje jsou bezúdržbové. Napájecí zdroje jsou 
neopravitelné a v případě poruchy je nutné vyměnit celý 
zdroj.

2.8.1 Záložní baterie
V případě výpadku síťového napájení zajišťuje provoz 
požární ústředny a souvisejících systémů záložní bateri-
ový systém. Dvě baterie spojené do série zajišťují jme-
novité napětí 24 V. Informace o kapacitě baterií viz 
tabulka 2.
Požadovaná kapacita záložních baterií závisí na uspořá-
dání systému a době, po kterou mají baterie zajišťovat 
jeho funkčnost. Minimální kapacitu je nutné vypočítat 
pomocí nástroje MX Designer nebo s použitím doku-
mentu o zatížení kruhových vedení.
Je-li potřeba vyšší kapacita baterií, lze použít doplňkové 
bateriové skříně PBB801 nebo PXB800, pouze pro 
ústředny Pro16xD/Pro32xD.
Baterie se nabíjejí ze společného napájecího zdroje ovlá-
dacího panelu a požadavky nabíjení je nutné zohlednit 
při výpočtu požadavků na napájecí zdroj v nástroji MX 
Designer nebo při výpočtu pomocí dokumentu 
o zatížení kruhového vedení.
Baterie dodávají až 5 A, takže v případě stavu poplachu 
s vysokými požadavky mohou zajistit například provoz 

sirén a majáků, uvolňovacích mechanismů dveří, relé 
rozhraní a vzdálených opakovačů.
Baterie udrží systém v provozu, dokud jejich kombino-
vané napětí neklesne vybitím na 21 V.

2.9 Zohlednění umístění
Ovládací panel je určen pro montáž na stěnu a do rámu. 
Obvykle se používají šrouby a hmoždinky do vyvrtaných 
otvorů. Umístění závitových otvorů je vyobrazeno na 
rozměrových výkresech, viz obr. 2.9.3 „Výkresy“.
Montáž do rámu vyžaduje speciální montážní sadu. Zda 
budou upevňovací prvky instalované do zdi schopny 
unést hmotnost zařízení zjistíte na obr. 20 a obr. 21. 
Kapacita baterií má na hmotnost zařízení značný vliv.
Bateriové skříně musí být umístěny přímo pod ústřed-
nou bez mezery.
Dvířka ústředny mají závěsy vlevo.
Dvířka bateriové skříně závěsy nemají, Stisknutím pruži-
nové západky a vytažením za horní část dvířek směrem 
ven vyjměte dvířka bateriové skříně.

2.9.1 Podmínky prostředí
Ovládací panel není odolný vůči povětrnostním vlivům, 
Umístěte je uvnitř budovy na suchém místě bez nad-
měrné prašnosti.
Rovněž ověřte, že umístění splňuje požadavky na tep-
lotu a vlhkost uvedené v tabulce 16.

2.9.2 Prostor kolem skříní
Vyberte umístění s odpovídajícím volným prostorem pro 
kabeláž.
Pro vedení kabelů do skříně je k dispozici řada výřezů, 
viz podrobné výkresy ústředny níže. Vyberte možnost, 
která je nejvhodnější vzhledem k místní praxi 
a předpisům.

2.9.3 Výkresy
Na následujících obrázcích jsou zobrazeny rozměry 
a polohy závitových otvorů:

Jednotka Obrá-
zek

Ústředny: Pro16xD, Pro32xD, Pro32xBB 12

Montážní rám ústředny 13

Bateriové skříně: PXB800 a PBB801 14

Montážní rám bateriové skříně 15

Opakovač: PR1DS, PR1D2 16

Opakovač: PR8AS, PR8A2 17

Montážní rám Pro215S 18

Tab. 4: Výkresy jednotlivých jednotek
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2.9 Zohlednění umístění Systém elektrické požární signalizace MZX Modulární jednotky PROFILE
Montážní rám Pro215D, Pro815D, Pro-
815D-CH a Pro885D

19

Jednotka Obrá-
zek

Tab. 4: Výkresy jednotlivých jednotek

Obr. 12: PROFILE Pro16xD, Pro32xD, PxD – celkové rozměry a rozměry montážních otvorů
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Systém elektrické požární signalizace MZX Modulární jednotky PROFILE 2.9 Zohlednění umístění
Obr. 13: Montážní rám PPM800 pro Pro32xD, Pro32xBB, Pro16xD, Pro16xBB a PxD
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2.9 Zohlednění umístění Systém elektrické požární signalizace MZX Modulární jednotky PROFILE
Obr. 14: Bateriová skříň PXB800, PBB801 – celkové rozměry a rozměry montážních otvorů
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Systém elektrické požární signalizace MZX Modulární jednotky PROFILE 2.9 Zohlednění umístění
Obr. 15: Bateriová skříň PBM800 – montážní rám
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2.9 Zohlednění umístění Systém elektrické požární signalizace MZX Modulární jednotky PROFILE
Obr. 16: Kompaktní stejnosměrný mělký opakovač PR1DS / stejnosměrný 2W opakovač PROFILE PR1D2 – celkové rozměry 
a rozměry montážních otvorů
1 – Otvory

1
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Obr. 17: Mělká ústředna s jedním kruhovým vedením a střídavý opakovač PROFILE PR8AS / střídavý 2W opakovač PROFILE 
PR8A2 – celkové rozměry a rozměry montážních otvorů
1 – Výřezy Ø 20 mm (13×)
2 – Výřezy
3 – Montážní otvor Ø 5,5 mm
4 – Výřezy Ø 20 mm

4

3 3

2
2
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1
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Obr. 18: Pro215S – upevnění montážní desky a celkové rozměry v mm
1 – Závitové otvory, kterými se připevňují skříně k rámům

1
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Obr. 19: Ústředna Pro215D, Pro815D,Pro815D-CH a Pro885D – upevnění montážní desky a celkové rozměry
1 – Závitové otvory, kterými se připevňují skříně k rámům

1
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Obr. 20: Sada pro montáž do rámu 
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Systém elektrické požární signalizace MZX Modulární jednotky PROFILE 2.10 Zásuvné karty a desky do klece na zásuvné karty
2.10 Zásuvné karty a desky do 
klece na zásuvné karty

Řada modulů je k dispozici v podobě zásuvných karet, 
které se instalují jednoduchým zasunutím do klece na 
zásuvné karty. To platí pouze pro ústředny se slotovým 
šasi. Do klece lze osadit i starší karty, ovšem ty nelze 
zapojit do propojovací desky karet. U ústředen Pro215S 
lze karty instalovat pomocí distančních sloupků.
V tabulce 5 je uveden přehled nabízených karet 
s odkazy na další informace.

.

A

B

A

B

Obr. 21: Podrobnosti sady pro montáž do rámu

Karta Funkce Další 
podrob-
nosti na 
str.

POS800 Optický ethernetový přepí-
nač

32

PCS800 Metalický ethernetový pře-
pínač

32

PNI800 Síťové rozhraní 32

Tab. 5: Přehled zásuvných karet
*Viz část 2.10.9 „Desky staršího typu v kleci na karty“ na 

straně 33.
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2.10 Zásuvné karty a desky do klece na zásuvné 
karty Systém elektrické požární signalizace MZX Modulární jednotky PROFILE
Starší objednací kódy naleznete v části 7.2 „Objednací 
kódy“ na straně 49.
Při typické instalaci zásuvné karty se postupuje takto (ne 
všechny kroky je třeba v konkrétním případě provést):
 kontrola, zda je karta naprogramovaná v konfiguraci 

ústředny,
 nastavení adresního spínače DIP tak, aby odpovídal 

nakonfigurované adrese,
 zasunutí karty do slotu,
 uchycení zajišťovací kovové spony,
 připojení dalších vodičů (např. kruhového vedení).

2.10.1 Karta optického ethernetového 
přepínače POS800

Tento modul zajišťuje ethernetové rozhraní. Lze jej pou-
žívat jako rozhraní pro některé opakovače zejména, 
pokud je opakovač umístěn ve velké vzdálenosti od 
ústředny nebo když kabel prochází drsným prostředím.

2.10.2 Karta metalického ethernetového 
přepínače POS800

Tento modul zajišťuje ethernetové rozhraní. Lze jej pou-
žívat jako rozhraní pro některé opakovače zejména, 

pokud je opakovač umístěn ve velké vzdálenosti od 
ústředny nebo když kabel prochází drsným prostředím.
Tato karta nahrazuje předchozí kartu RDS800.

2.10.3 Karta síťového rozhraní PNI800

Tato karta se používá k propojení ovládacích panelů, 
například dvou, do sítě.
Tato karta nahrazuje desku TLI800 (/EN).

2.10.4 Rozhraní do HZS TUD800
Jedná se o zastaralou desku – viz část 2.10.9 „Desky 
staršího typu v kleci na karty“ na straně 33.
Tato karta slouží k telefonickému propojení (PSTN) 
s HZS.

2.10.5 Pojistková deska FB800
Toto je příklad osazení desky staršího typu do klece na 
karty – viz část 2.10.9 „Desky staršího typu v kleci na 
karty“ na straně 33.
Při přidávání dodatečné jednotky, která musí být napá-
jena z ústředny, kvůli ochraně veďte napájení přes 
desku FB800.

TUD800* Rozhraní do HZS 32

FB800* Pojistková deska 32

PLX800 Rozšíření smyčky 33

PCH800 Regulátor dobíjení 33

IOB800* Vstupně výstupní rozšíření 
(starší typ)

33

Obr. 22: Zásuvná karta POS800

Karta Funkce Další 
podrob-
nosti na 
str.

Tab. 5: Přehled zásuvných karet
*Viz část 2.10.9 „Desky staršího typu v kleci na karty“ na 

straně 33.
Obr. 23: Zásuvná karta PCS800

Obr. 24: Zásuvná karta PNI800
32 Aplikace produktu a informace o konstrukci Verze dokumentu 3.0



Systém elektrické požární signalizace MZX Modulární jednotky PROFILE 2.10 Zásuvné karty a desky do klece na zásuvné karty
2.10.6 Zásuvná karta rozšíření smyčky 
PLX800

Doplněním jedné této karty získáte další čtyři připojení 
kruhových vedení k systému. Jak (a zda) lze tato připo-
jení použít závisí na konfiguraci systému (viz část 3.2 
„Rozdělení adres mezi páry kruhových vedení“ na 
straně 35). Tato karta nahrazuje desku XLM800.
Maximální počet karet PLX800, které lze přidat, závisí na 
typu ústředny:
V případě ústředny Pro32xD je maximální počet omezen 
konfigurací – MZXConsys umožňuje osadit maximálně 
sedm karet PLX800. Byť může být v systému dostup-
ných více než sedm slotů, neobsazujte je kartami 
PLX800.
U ústředny Pro16XD je maximální počet omezen 
počtem dostupných slotů (tři; i když jsou v ústředně 
čtyři sloty, ne všechny jsou k dispozici). Ačkoliv to počí-
tačová konfigurační aplikace
umožňuje, neobsazujte kartami PLX800 více než 3 slo-
tové adresy.

2.10.7 Karta regulátoru dobíjení PCH800

Tato karta slouží k ovládání dobíjení dodatečného páru 
baterií.
PCH800 poskytuje pomocný stejnosměrný výstup pro 
napájení například ethernetového přepínače v externím 
tablu obsluhy se zdrojem.
Tato karta nahrazuje desku PMM800.

2.10.8 Vstupně/výstupní rozšiřující 
deska IOB800

Jedná se o zastaralou desku – viz část 2.10.9 „Desky 
staršího typu v kleci na karty“ na straně 33.
Deska IOB800 se používá k vytvoření osmi oddělených 
reléových výstupů (prvních osm adres) a sledování osmi 
opticky oddělených vstupů 24 V (posledních osm 
adres).
Informace o umístění karty v kleci viz část 9.3 na 
straně 55.

2.10.9 Desky staršího typu v kleci na 
karty

Desky staršího typu lze osadit do klece na karty 
s použitím dodaného adaptérového držáku. Tyto desky 
se nespojí elektricky s propojovací deskou – klec fun-
guje jen jako fyzický montážní přípravek.
Desky staršího typu lze skládat na sebe pomocí podlo-
žek (jak se to provádělo v dřívějších řadách ústředen). 
Karty a desky bude nutné v kleci uspořádat, abyste zajis-
tili dostatek místa.
Desky starého typu jsou uvedeny v tabulce 5 na 
straně 31.

2.10.10Přidání dalších slotů – klec na 
karty PSC800

Pomocí klece na karty PSC800 můžete zvýšit počet 
slotů systému o 6 (pouze u ústředny Pro32xD).

Obr. 25: Zásuvná karta PLX800

Celkový počet přípojek kruhového 
vedení zahrnuje i standardní přípojky 
na základní desce PFI800.

Obr. 26: Zásuvná karta PCH800
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Klec PSC800 sestává z kovové části, ke které se připev-
ňují karty, s propojovací deskou pro elektrické připojení.

Klec PSC800 nainstalujete do rozšiřujících skříní PxD. 
Skříň PxD se dodává spolu s jednou klecí PSC800 a do 
skříně lze umístit jednu další klec PSC800.
Při osazení dvou klecí PSC800 je k dispozici 18 karto-
vých slotů (včetně 6 v samotné ústředně Pro32xD). To 
je maximální počet zásuvných karet, který konfigurace 
podporuje (v konfiguračním softwaru je dispozici 18 
adres zásuvných karet).

Obr. 27: Klec na karty PSC800 (s několika osazenými kartami 
a několika neobsazenými sloty)
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3 Adresovatelné kruhové vedení
‚Kruhové vedení‘ se skládá z páru vodičů, mezi kterými 
jsou paralelně zapojena různá zařízení (automatické hlá-
siče, hlásiče atd.).
Termín ‚kruhové vedení‘ se používá, protože vodiče jsou 
zapojené na obou koncích, aby byla zajištěna určitá 
ochrana pro případ poruchy v kruhovém vedení (zkrat 
nebo otevřené obvody).
Typy kabelů doporučované pro vodiče kruhových vedení 
jsou uvedeny v části 6.1 „Typy kabelů“ na straně 47.

3.1 Pojmenování kruhových 
vedení

Kruhové vedení je pojmenováno proto, aby je bylo 
možné identifikovat při konfiguraci ústředny, při běžném 
používání ústředny a při připojování kruhového vedení. 
Tyto názvy mohou být různé.
Pro představu, na základní desce PFI800 (viz obr. 31 na 
straně 44) a na zásuvné kartě rozšíření smyčky PLX800 
(kterou ze osadit) jsou kruhová vedení fyzicky označená 
A, B, C a D. V tomto případě může být při konfiguraci 
kruhové vedení na konektoru A desky PLX800 například 
označeno jako kruhové vedení E.
Kromě toho lze během konfigurace kruhové vedení 
pojmenovat názvem, který uživatel uvidí při obsluze 
ústředny, takže může být smysluplný.

3.2 Rozdělení adres mezi páry 
kruhových vedení

Každé kruhové vedení bude pravděpodobně vyžadovat 
jiný počet adres; kruhová vedení jsou proto v párech, 
mezi něž můžete rozdělit celkem 250 adres v jakémkoliv 
poměru.
Můžete přiřadit všechny adresy jednomu kruhovému 
vedení v páru a druhé kruhové vedení v páru nechat 
nepřipojené – kruhovému vedení A přiřadíte všech 250 
adres a kruhové vedení B (druhé kruhové vedení v páru) 
nepřipojíte.
Mějte ale na paměti, že poloviny jednoho páru nejsou na 
sobě tak úplně nezávislé. Omezení týkající se zatížení 
kruhového vedení platí pro celé kruhové vedení, tzn. že 
jsou-li na jedné polovině kruhového vedení zařízení 
s vysokým odběrem proudu, možná budete muset 
omezit počet zařízení na druhé polovině kruhového 
vedení (viz část 3.8 „Výpočet zátěže kruhového vedení“ 
na straně 37).
Po určení ideální konfigurace kruhového vedení je imple-
mentujete pomocí nastavení v nástroji MZXConsys.

3.3 Pokyny ohledně kabelů
Obecné
Kabely vybírejte v souladu s místními normami.
Ohledně kabeláže okruhů kruhových vedení viz nejno-
vější verze publikace MX Loop Loading and Battery Cal-
culations (Výpočty zátěže kruhového vedení MX 
a baterie).
Jsou-li v okruhu kruhového vedení použity stínění 
kabelu, musí být stínění kabelu spojeno v každém zaří-
zení v kruhovém vedení, aby tvořilo souvislé stínění, 
a musí být izolováno od země.
Všechny ostatní kabely musí mít odpovídající parametry, 
aby nezpůsobovaly nadměrné poklesy napětí (maxi-
málně 1 V u 24V okruhu pro požadovaný proud).

Na základě požadavků směrnic o elektromagnetické 
kompatibilitě je třeba pro kruhová vedení používat typ 
kabelů uvedený v nejaktuálnější verzi publikace 17A-02-
LOOP „MX Digital Loop - Loading Calculations“ (Digi-
tální kruhová vedení MX – výpočty zátěže).

3.4 Konfigurace zapojení
Adresovatelné vedení se obecně označuje pojmem 
„kruhové vedení“. Důvodem je to, že oba konce vodičů 
okruhu jsou při obvyklé konfiguraci zapojeny do levého 
a pravého konektoru na ovládacím panelu.
Konfigurace kruhového vedení je upřednostňována, pro-
tože přispívá k odolnosti systému vůči poruchám (viz 
„Izolátory“ níže) a rovněž pomáhá minimalizovat 
poklesy napětí.
Nejedná se však o jedinou možnou konfiguraci. „Větev“ 
je část adresovatelného vedení zapojená pouze na jed-
nom konci.
Kruhová vedení a větve lze kombinovat. Například 
pomocí desky DIM800 můžete propojit adresovatelné 
vedení s obvodem konvenčního detektoru, přičemž 
tento konvenční okruh může být zapojen jako větev.

3.5 Ochrana před zkratem
Následující části detailně popisují interní ochranu ovláda-
cího panelu před zkratem a opatření, která můžete pod-
niknout k ochraně před zkratem v kruhových vedeních.

Poznámka
Místní předpis požaduje, aby byly kabely 
požárního poplachového systému odděleny 
od všech ostatních kabelů (jiných než požár-
ního poplachového systému).
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3.5.1 Integrovaná ochrana ústředny
Kvůli ochraně ovládacího panelu před poškozením zkra-
tem se levý a pravý konektor ovládacího panelu při 
detekci zkratu vypnou.
Pokud nejsou osazeny žádné izolátory, dojde k vypnutí 
celého kruhového vedení a přerušení jeho funkce.

3.5.2 Izolátory
Izolátory, přesněji linkové izolátory, rozdělují kruhové 
vedení na úseky, které lze v případě zkratu vypnout 
samostatně.
Izolátory se zapojují do kruhového vedení. Normálně 
jsou průchodné, ovšem při detekci zkratu se rozpojí 
a odpojí zkratovanou část kruhového vedení. Na jedné 
straně izolátoru je tedy nefunkční úsek smyčky, zatímco 
na druhé funkční (včetně samotného izolátoru).
Izolátory jsou obousměrné, takže mohou vypnout kru-
hové vedení nalevo nebo napravo od sebe.
Při použití dvou izolátorů můžete omezit nefunkční úsek 
na úsek mezi izolátory (nefunkční úsek je pak pouze 
mezi dvěma nejbližšími izolátory na každé straně zkratu).
Jako izolátor funguje celá řada zařízení. To například 
zahrnuje následující zařízení:
 speciální izolátory, např. LIM800,
 patice izolátorů, např. 4BI (kde „I“ označuje verzi izo-

látoru pro patici 4B),
 ovládací moduly dveří TSM800,
 univerzální moduly automatických hlásičů požáru 

a úniku plynu DDM800,
 sirény LP Symphoni,
 sirény LPAV Symphoni,
 sirény s majákem LPAV3000,
 sirény s majákem LPSB3000,
 reléové moduly.

3.5.3 Zatížení izolátoru
Každé zařízení umístěné mezi izolátory představuje pro 
izolátory zátěž. Tato zátěž se měří v jednotkách IB. 
Každý typ zařízení vykazuje jiný počet jednotek IB zaří-
zení. Je stanoven celkový počet jednotek IB, který 
nesmí být překročen.
I samy izolátory přestavují pro kruhové vedení jistou 
zátěž.
Při navrhování kruhového vedení je nutné tyto faktory 
zohlednit – viz část 3.8 „Výpočet zátěže kruhového 
vedení“.
Do plného kruhového vedení lze osadit nanejvýše 128 
izolátorů, viz také část 3.2 „Rozdělení adres mezi páry 
kruhových vedení“ na straně 35.

3.6 Protokol
Protokol, který se používá pro komunikaci mezi ovláda-
cím panelem a zařízeními v adresovatelném kruhovém 
vedení, se označuje jako „digitální protokol MX“.
Tento protokol je velmi spolehlivý a používá techniku klí-
čování frekvenční modulací.

3.6.1 Adresy kruhového vedení
Na každém kruhovém vedení může být maximálně 250 
adres (skutečný počet se různí – viz část 3.2 „Rozdělení 
adres mezi páry kruhových vedení“ na straně 35).
Chcete-li adresy využít, musíte je obsadit zařízeními. Lze 
použít jakoukoliv možnou kombinaci adres – není nutné 
například používat po sobě jdoucí adresy.
Upozorňujeme, že v systému nemusí být dostatek elek-
trického proudu pro úplné obsazení kruhových vedení 
zařízeními – viz nejnovější verzi publikace 17A-02-LOOP 
‚MX Digital Loop - Loading Calculations‘ (Digitální kru-
hové vedení MX – výpočty zátěže). 
Obecně platí, že jedno zařízení obsazuje jednu adresu. 
Existují však výjimky, například:
 modul MIO800, který může používat až sedm adres,
 modul DDM800, který může používat až čtyři adresy.

3.6.2 Programování adres automa-
tických hlásičů

Do každého zařízení se naprogramuje adresa kruhového 
vedení, kterou obsadí (to je samostatný krok, zařízení lze 
programovat offline například pomocí programovacího 
nástroje). Jelikož je adresa kruhového vedení přiřazena 
do zóny (jako např. „kotelna“), je tím do této zóny přiřa-
zeno i dané zařízení. Pokud se tedy automatický hlásič 
nebo zařízení hlásiče aktivuje, víme přesně, odkud 
v budově je poplach hlášen.

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí usmrcení, vážného 
zranění či poškození majetku.
Zóna je přiřazena automatickému 
hlásiči, nikoliv jeho patici. To 
znamená, že pokud automatický 
hlásič odstraníte a znovu jej 
instalujete v jiné zóně, při poplachu 
bude indikace zóny na ústředně 
nesprávná.
Pokud automatický hlásič 
přemístíte, zkontrolujte konfiguraci 
systému a v případě potřeby 
proveďte změnu.
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3.7 Jiskrově bezpečné prvky
Řada zařízení a modulů je rovněž dostupná v jiskrově 
bezpečném provedení vhodném pro použití 
v prostorech se zvláštním nebezpečím. . Další infor-
mace o jiskrově bezpečných automatických hlásičích 
naleznete na webových stránkách ZETTLERFIRE 
a v části 5.1 „Dokumentace“. 
Další informace viz „Popis provedení a použití výrobku – 
jiskrově bezpečné adresovatelné automatické hlásiče 
řady 800Ex“ ke stažení na webových stránkách 
ZETTLERFIRE.

3.8 Výpočet zátěže kruhového 
vedení

Každé zapojené zařízení kruhové vedení různě zatěžuje, 
například v podobě odběru proudu a souvisejícího 
poklesu napětí.
Nesmí dojít k překročení maximálního zatížení kruho-
vého vedení – v této souvislosti viz nejaktuálnější vydání 
publikace 17A-02-LOOP – ‚MX Digital Loop - Loading 
Calculations‘ (Digitální kruhové vedení MX – výpočet 
zátěže).
K dispozici je rovněž nástroj „MX Designer“, který si 
můžete bezplatně stáhnout.
Upozorňujeme, že zatížení kruhového vedení se vzta-
huje na obě poloviny páru dohromady, tzn. že zařízení, 
která chcete zapojit do jedné poloviny, mohou omezit 
zařízení, která bude možné zapojit do druhé poloviny.

3.9 Zakončení vedení
V některých případech, například na konci úseku kon-
venčních zařízení připojených do hlavního kruhového 
vedení pomocí DIM800, bude nutné provést konec 
vedení (EOL).
Důvodem je umožnění detekce poruch, kde ukončovací 
odpor vytváří známou stálou hodnotu proudu a velké 
odchylky od této hodnoty jsou signalizovány jako chyby 
otevření obvodu nebo zkratu.
Ukončení vedení EOL je například vyžadováno u:
 u okruhů konvenčních detektorů připojených pomocí 

DDM800,
 u monitorovaných okruhů připojených přes CIM800,
 u okruhů sirény připojených přes SNM800 nebo 

SNB520.
Zakončovací odpory se dodávají společně s příslušnými 
jednotkami.

3.10 Kompatibilita zařízení
Chcete-li rychle zjistit kompatibilní zařízení, použijte apli-
kaci MZXConsys, což je aplikace pro počítače se systé-
mem Windows (další podrobnosti viz 5.2 „Software“ na 
straně 46).
V aplikaci nejprve zadejte typ ústředny – vyberte jednu z 
řady PROFILE. Poté zadejte adresy kruhového vedení 
se zařízeními tak, že u každé adresy vyberte ze seznamu 
typ zařízení. Tento seznam zahrnuje pouze kompatibilní 
typy zařízení.
Chcete-li zjistit produktový kód zařízení, viz část 7 „Infor-
mace pro objednávání“ na straně 49, případně vyhle-
dejte typ zařízení na webových stránkách ZETTLERFIRE 
(viz část 5 „Webové zdroje“ na straně 46).

3.11 Automatické hlásiče 
a další zařízení kruhového 
vedení

Informace o automatických hlásičích a dalších zaříze-
ních kruhových vedení naleznete v dokumentaci pro 
tyto prvky. K dispozici je například „Popis provedení 
a použití výrobku – automatické hlásiče 850 a 800“.

NEBEZPEČÍ
Nesprávně navržené jiskrově 
bezpečné systémy mohou způsobit 
usmrcení, vážná poranění nebo 
poškození majetku.
Návrh takového systému musí 
vyhovovat místním předpisům.
Předpisy obvykle vyžadují 
následující: projektant systému musí 
mít vhodnou kvalifikaci, návrh 
systému musí být správně 
zdokumentovaný, zákazník řádně 
informuje o povaze nebezpečí, je 
proveden průzkum pro zjištění 
bezpečné vzdálenosti pro vedení 
kabelů.
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4 Připojení
V systému je několik různých typů připojení – od jedno-
duchého reléového dvoulinkového vodiče po rozšiřující 
sběrnice vyžadující přídavné desky rozhraní a síťová při-
pojení ústředny. Desky rozhraní je stejně jako ostatní 
zařízení nutné v systému konfigurovat pomocí MZXCon-
sys.

4.1 Schéma systému
Na obrázku 28 jsou zobrazena různá připojení 
k základní desce PFI800.
Další podrobnosti o těchto připojeních jsou uvedeny 
v následujících částech.

Obr. 28: Schéma systému – standardní a volitelné komponenty.
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4.2 MXNET
Pomocí MX-NET lze síťově propojit několik ovládacích 
panelů. Kteroukoliv z nich lze použít pro dálkové ovlá-
dání a jako monitorovací centrum.
Propojené ústředny nemusí být nutně rovnocenné, jeli-
kož jedena ústředna musí být například určena jako 
ústředna data a času.
Aby bylo možné propojit ústřednu, je nutné instalovat 
zásuvnou kartu PNI800.

4.3 Rozhraní do HZS
Pomocí desky TUD800 můžete implementovat automa-
tickou signalizaci poplachu do HZS přes telefonní síť 
(PTSTN). Viz také část 2.10.4 „Rozhraní do HZS 
TUD800“ na straně 32.
Jako alternativu můžete také použít modul RS800. Ten 
se připojuje k poplachovému relé základní desky 
(PFI800). Model RS800 může být také vybaven dalšími 
připojeními pro přenos hlášení poruch a příjem potvr-
zení.

4.4 Tiskárny
Tiskárny lze použít k tisku údajů z paměti událostí, jako 
jsou například poruchy.
Výstupem je text ve formátu ASCII, takže lze použít 
například standardní řádkovou tiskárnu.
Jako stolní tiskárnu lze objednat tiskárnu Minerva LQ-
300.

Tiskárny lze připojit k sériovému portu COM1 na ovláda-
cím panelu.
V případě vzdálenějšího pracoviště od ústředny lze tis-
kárnu ovládat pomocí pomocného víceúčelového 
modulu rozhraní MPM800.
Upozorňujeme, že při používání modulu MPM800 
k ovládání tiskárny, která je připojená k elektrické síti, je 
nutné použít oddělovací modul sériového rozhraní, aby 
se předešlo případné indikaci poruchy uzemnění.

4.5 Kruhová vedení
Deska PFI800 obsahuje čtyři páry levých a pravých 
konektorů kruhových vedení, každý s kladnými 
a zápornými kolíky. Součástí je svorkovnice označená 
„XT3“ s dalším označením „LOOP A, L+ a L-“ a 
„LOOP C, L+ a L-“. Podobně je zde svorkovnice „XT4“ 
pro „LOOP B“ a „LOOP D“.
Vodiče kruhových vedení jsou zapojeny pomocí šroubo-
vých svorek do zástrčky, která se zapojuje do zásuvky na 
desce.
Rozhraní kruhového vedení má ochranu před zkratem 
(viz část 3.5 „Ochrana před zkratem“ na straně 35).

4.6 Sběrnicová připojení
Obr. 29 znázorňuje dvě možnosti rozšíření pomocí 
sběrnic. Další podrobnosti jsou uvedeny 
v následujících odstavcích.
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4.6.1 RBUS
Sběrnice RBUS slouží k propojení s opakovači 
a proprietárními rozšiřovacími moduly systému, jako je 

signalizační zařízení ANN820 (na rozdíl od IOBUS, kterou 
lze použít k připojení vlastních obvodů uživatele).

Obr. 29:  Sběrnicová připojení
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Konektor RBUS je na desce označen jako „XT1 - LEB/
RBUS“. RBUS je asynchronní sběrnice RS-485 využíva-
jící pár diferenciálních vodičů, která dosahuje rychlosti 
19,2 kb/s. Maximální délka vedení je 1200 m.
Sběrnice RBUS má k dispozici 16 adres uzlů. Ty se 
nastavují například pomocí přepínačů DIP na MPM800. 
Upozorňujme, že maximální počet zařízení, jež může 
sběrnice RBUS podporovat, je ovlivněn také dalšími fak-
tory, např. charakterem MPM.
Sběrnice musí být za posledním zařízením na sběrnici 
zakončena odporem o hodnotě 120 ohm.
Zemnicí kruhová vedení vznikají častěji u velkých 
objektů, kde se používají opakovače napájené 
z elektrické sítě, které se nacházejí ve velké vzdálenosti 
od elektrického rozvodu v budově. To platí především 
v případě, kdy jsou opakovače na různých fázích třífázo-
vého napájení. Zajistěte, aby byly externí tabla obsluhy 
se zdrojem na stejné fázi a bylo řádně provedeno uzem-
nění instalace. Pokud problémy přetrvávají, použijte 
optický přepínač na panelu a skříň externího tabla 
obsluhy se zdrojem.

4.6.2 IOBUS
Sběrnice IOBUS se používá ke komunikaci s (externími) 
zařízeními uživatele. Obvykle se jedná o řídicí relé dveří 
či klimatizace. Sběrnice IOBUS je na desce označena 
„XP3 - IOBUS“.
Externí zařízení uživatele se ovládají pomocí pomocného 
modulu IOB800 (deska s 8 vstupy a 8 výstupy).
IOBUS má 24 adres – podporuje až 16 výstupů (např. 
ovládání kontrolek či relé) a může číst až 8 vstupů.
Ke sběrnici IOBUS lze připojit jednu nebo dvě desky 
IOB800, samotnou desku TUD800 nebo desku TUD800 
v kombinaci s IOB800. Pokud jsou připojeny dvě desky, 
nelze používat všechny dostupné vstupní a výstupní 
porty.
Jako rozhraní lze rovněž použít desku IOB800 připoje-
nou k RBUS. Tato konfigurace má tu výhodu, že IOB800 
lze například umístit dále od ústředny.
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4.7 Popis přípojek desky 
PFI800 pro jednoduché 
spínání

Obr. 30 znázorňuje přípojky desky PFI800 pro jednodu-
ché spínání (tj. přípojky, která nejsou určené pro složitou 
komunikaci například s tiskárnami nebo rozšiřovacími 
moduly).

Všechny svorky jsou vhodné pro plné/splétané vodiče 
o průřezu od 0,5 do 2,5 mm2.
Technické specifikace (jako např. charakteristiky relé) 
jsou uvedeny v tabulce 20 na straně 52 v části „Souhrn 
specifikací“.

Obr. 30:  Přípojky desky PFI800 (označení odpovídá značení na desce PFI800 – část ‚(XT..)‘ označuje svorkovnici, poté následuje 
označení kolíků)
1 – Poplachové relé. Zobrazeno v normální poloze (není poplach). Viz část 4.7.1 „Relé signalizace poplachu a poruchy“ na 

straně 43.
2 – Relé poruchové signalizace. Zobrazeno v normální poloze (není porucha). Viz část 4.7.1 „Relé signalizace poplachu a poruchy“ 

na straně 43.
3 – Nouzový výstup alarmu. Viz část 4.7.2 „Nouzový výstup alarmu“ na straně 43.
4 – Oddělený nesledovaný vstup – viz část 4.7.3 „Oddělené vstupy“ na straně 43.
5 – Zadání pod dohledem – viz část 4.7.4 „Zadání pod dohledem“ na straně 43.
6 – Výstupy sirény – viz část 4.7.5 „Výstupy sirény“ na straně 43.
7 – Univerzální reléové výstupy – viz část  4.7.6 „Výstupy RL3 a RL4“ na straně 43.

–

O/C

–

–

–

–

1

2

5

6

4

3

7
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Systém elektrické požární signalizace MZX Modulární jednotky PROFILE 4.8 Vstupy a výstupy kruhových vedení
4.7.1 Relé signalizace poplachu 
a poruchy

Jedná se o výstupy z desky. Relé se přepínají a indikují 
tak poruchu nebo poplach.
Poplachové relé lze například použít jako rozhraní 
s veřejnými signalizačními systémy, jako je např. sys-
tém britského Telecomu (BT Redcare).
Relé se přepínají dle vyobrazení na obr. 30.
Nevyskytuje-li se žádná porucha, je relé poruchy pod 
napětím, přičemž poloha spínače odpovídá vyobrazení 
na obrázku. Dojde-li k poruše, napájení cívky relé se pře-
ruší a spínač se přepne. Není-li do desky přiváděna elek-
třina pro napájení cívky, relé je v poloze poruchy. Cívka 
relé poruchy není sledována.
Není-li přítomen žádný poplach, není cívka poplacho-
vého relé pod napětím. Jakmile se vyskytne poplach, 
cívka relé se zapojí a spínač se přepne. Není-li do desky 
přiváděna elektřina pro napájení cívky, poplachové relé 
je v poloze „není poplach“. Cívka poplachového relé je 
sledována, takže vadná cívka signalizuje poruchovou 
událost.

.

4.7.2 Nouzový výstup alarmu
Slouží jako vstup externího poplachu.
Signál poplachu je jeden ze signálů distribuovaných 
pomocí interní sběrnice N-BUS.

4.7.3 Oddělené vstupy
Tyto vstupy může uživatel použít pro vlastní účely. Zave-
dením napětí do tohoto konektoru signalizujte vstup do 
ovládacího panelu. Upravte konfiguraci panelu tak, aby 
bylo možné tento vstup využít.

4.7.4 Zadání pod dohledem
Na desce PFI800 jsou dva sledované vstupy.
Oba slouží pro příjem dvoustavového signálu 
z externího okruhu.
Pro signalizaci vyžaduje okruh změnu odporu mezi vyso-
kou a nízkou hodnotou (může se tedy jednat například 
o jednoduchý spínač). Vstupy jsou určeny pro obecné 
účely, jak je definováno v konfiguraci.
Externí obvod musí obsahovat odpory vyobrazené na 
obr. 30. Tyto odpory umožňují sledování zkratu 
a otevřeného obvodu.

4.7.5 Výstupy sirény
Na desce PFI800 jsou dva výstupy lokální sirény. Tyto 
výstupy nelze propojit kruhovým vedením.
K výstupům lze paralelně zapojit více sirén. Za poslední 
sirénou musí být zapojen zakončovací kondenzátor, jak 
je znázorněno na obrázku. 30. Účelem je sledování 
zkratu a otevřeného obvodu. Zde musí být použity nepo-
larizované (bipolární) elektrolytické kondenzátory (viz 
část 9.1 „Polarita zakončovacího kondenzátoru sirény“ 
na straně 55). Vhodné kondenzátory jsou součástí sady 
příslušenství.
V případě detekce zkratu na jednom výstupu dojde 
k jeho vypnutí, zatímco druhý výstup zůstává funkční.
Výstupy sirény lze použít k ovládání zařízení s velkými 
špičkovými odběry, jako jsou elektromechanické 
zvonky, stroboskopy a xenony. To je nutné zohlednit ve 
výpočtech proudu.

4.7.6 Výstupy RL3 a RL4
Tyto kontakty beznapěťových relé může uživatel využít 
pro vlastní účely.
Aby je bylo možné využít, je třeba pomocí MZXConsys 
upravit konfiguraci systému.

4.7.7 Výstupy 24 V
Dva výstupy 24 V napájejí doplňující zařízení, jako je ss 
opakovač PR1DS.

4.7.8 Sériové porty
K dispozici jsou tři sériové porty standardu RS232, které 
slouží ke komunikaci s těmito zařízeními:
 COM1 – tiskárna, ModBUS, BACNet, SM3, rozhraní 

třetích stran;
 COM2 – konfigurační počítač (MZX Consys), chec-

ker, dálkové ovládání MZX;
 COM3 – tiskárna, ModBUS, BACNet, SM3, rozhraní 

třetích stran.

4.8 Vstupy a výstupy 
kruhových vedení

Upozorňujeme, že řadu možností pro vstupní a výstupní 
připojení lze také získat pomocí zařízení na adresovatel-
ných kruhových vedeních, například:
 výstupní reléové zařízení RIM800, které spojí kon-

takty na pokyn z ovládacího panelu. Lze to použít 
například k ovládání uvolňovacích mechanismů 
dveří;

 vstupní reléová zařízení CIM800, které monitorují 
spínací a vypínací spínače;

 vícecestný vstupní/výstupní modul MPM800.

OZNÁMENÍ
Nebezpečí poškození zařízení.
Nepoužívejte poplachové relé ani relé 
poruchy k přepínání síťového napětí.
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4.9 Popis základní desky 
PFI800

Obr. 31: PFI800 – pozice konektorů, spínačů a můstků. Zobrazená označení odpovídají označení na vlastní desce
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Systém elektrické požární signalizace MZX Modulární jednotky PROFILE 4.9 Popis základní desky PFI800
Ozna-
čení na 
desce

Funkce

SW1 Tlačítko hlavního resetu

SW2 Tlačítko resetu MCPU

SW3 Tlačítko resetu LIOMCU

SW4 Tlačítko resetu poplachu

SW5 Tlačítko ztišení

SW6 Spínač DIP

SW7 Spínač DIP

J1 Můstek (možnosti spojení Relay_3)

J2 Můstek (možnosti spojení Relay_4)

J3 Můstek (možnosti časovače watchdog 
MCPU)

J4 Můstek (možnosti časovače watchdog 
LIOMCU)

J5 Můstky (konektorové lišty H1 H2 H3, 
bootovací režimy MCPU a LIOMCU)

XT1 Svorky (Alarm Relay_1, Supervised 
Inp_1 Inp_2, Left Ext. N-Bus / R-Bus 

RS485)   

XT2 Svorky (Fault Relay_2, Isolated Inp_1 
Inp_2, Right Ext. N-Bus RS485)      

XT3 Svorky (Relay_3, Loop A, Loop B)

XT4 Svorky (Relay_4, Loop C, Loop D)

XT5 Svorky (EA Input, Sounder Outp_1 Out-
p_2, 24V Power Outp_1 Outp_2)

XT6 Svorky (napájení 24 V a 5 V pro karty tře-
tích stran)

XT7 Svorky (napájení 24 V a 5 V pro karty tře-
tích stran)

XT8 Svorky (napájení 24 V pro pojistkovou 
desku FB800)

XT9 Svorky (připojení napájecího zdroje)

Tab. 6: Funkce přepínačů DIP a konektorů desky PFI800

XT10 Svorky (připojení baterie a termistoru 
baterie)

XP1 Konektor (kontrolky na předním panelu 
černé skříňky: poplach, porucha, systé-

mová chyba)

XP2 Konektor (rozhraní I2C , napájení +5 V)

XP3 Konektor (rozhraní IO-Bus pro připojení 
karet IOB800)

XP4 Konektor (rozhraní pro připojení interního 
grafického rozhraní)

XP5 Konektor (interní rozhraní N-Bus pro při-
pojení propojovací desky PSC800)

XP6 Konektor (signály externí N-Bus 
výhradně pro účely ladění)

XP7 Konektor (port RS232 pro ladění 
LIOMCU)

XP8 Konektor (port RS232 pro ladění MCPU)

XP9 Konektor (COM1 RS232)

XP10 Konektor (COM2 RS232)

XP11 Konektor (COM3 RS232)

XP14 Konektor (USB)

XP15 Konektor (ETHERNET)

XP16 Konektor (signály servisního kanálu 
interní N-Bus výhradně pro účely ladění)

XP17 Konektor (signály kanálu interního kruho-
vého vedení sběrnice N-Bus výhradně 

pro účely ladění)

XP18 Konektor (přídavný JTAG pro CPLD)

XP19 Konektor (propojení rozhraní externí N-
Bus se zásuvnou kartou redundantní 

MCPU)

Ozna-
čení na 
desce

Funkce

Tab. 6: Funkce přepínačů DIP a konektorů desky PFI800
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5 Webové zdroje
5.1 Dokumentace
Veškerá dokumentace související s požárními poplacho-
vými systémy PROFILE je ke stažení z webových strá-
nek ZETTLERFIRE ve formátu PDF. Tato dokumentace 
může pomoci při navrhování systému.
K této dokumentaci se lze dostat i jinými způsoby – 
pomocí odkazu na stránce ovládacích panelů PROFILE, 
pomocí odkazu na archiv publikované dokumentace.
Dokumentace zahrnuje instalační příručky a návody pro 
obsluhu ovládacích panelů a také dokumentaci automa-
tických hlásičů a dalších adresovatelných prvků. Další 
podrobnosti jsou uvedeny v částech níže.
K dispozici je rovněž brožura PROFILE, která uvádí 
seznam dostupných produktů spolu s odpovídajícími 
produktovými kódy a stručnými specifikacemi 
a informacemi o použití. Tyto informace mohou být 
aktuálnější než informace obsažené v tomto popisu pro-
vedení a použití výrobku.

5.1.1 Sada dokumentace
V době tvorby se k ovládacím panelům PROFILE dodá-
vají následující příručky:
 Instalační příručka 
 Pokyny pro uvedení do provozu

Týká se dodání sady dílů na místo určení a předání 
otestovaného a funkčního řídicího systému požár-
ního poplachu místnímu personálu.

 Návod pro obsluhu
Týká se každodenního používání a obsluhy ovláda-
cího panelu. Zahrnuje například podrobnosti 
o postupech v případě indikace poruchy a o odpojení 
zařízení kvůli prevenci falešných poplachů.

 Popis provedení a použití výrobku
Tato příručka.

5.2 Software
Na webových stránkách ZETTLERFIRE jsou ke stažení 
rovněž různé počítačové aplikace, jak je podrobně 
popsáno v této části.

(Odkazy na tyto aplikace jsou rovněž uvedeny v této pří-
ručce.)
Další podrobnosti o používání aplikací viz online soubor 
nápovědy, který je přístupný z nabídky Help (nápo-
věda).

5.2.1 Nástroj MX Designer
Jedná se o aplikaci, která pomáhá při navrhování sys-
témů využívajících požární ústředny PROFILE. Namísto 
nástroje MX Designer lze také použít publikaci 17A-02-
LOOP „Loop Loading and Battery Calculations“ (Výpo-
čet zátěže kruhového vedení a baterie).
Odkazy na tuto aplikaci naleznete na vhodných místech 
v této příručce.
Jednou z funkcí nástroje MX Designer je výpočet poža-
dované kapacity záložní baterie na základě zadaných 
systémových parametrů, jako je například typ zařízení na 
každé adrese.
Další funkce pomáhá k tomu, abyste nepřekročili maxi-
mální počet zařízení mezi paticemi izolátorů.
Nástroj MX Designer lze bezplatně stáhnout a používat.

5.2.2 MZXConsys
Jedná se o aplikaci pro počítače se systémem Win-
dows, ve které se zadává konfigurace systému.
Pro každou ústřednu je třeba nakonfigurovat řadu 
podrobností, jako je například typ automatického hlásiče 
na každé adrese, mapování příčin a následků mezi stavy 
vstupu a výstupu a podrobnosti síťové komunikace.
Začněte s předem připraveným nastavením v šabloně, 
které odpovídá normám. Poté tato nastavení upravte dle 
konkrétních specifikací vašeho systému (v případě 
nastavení, které nesplňuje normy, vás systém varuje).
Následně konfiguraci přenesete do ovládacího panelu 
pomocí jednotky USB flash disku.
Vždy používejte nejaktuálnější verzi MZXConsys, aby 
byla kompatibilní s nejnovější řadou ústředen PROFILE.
Po stažení a instalaci aplikace MZXConsys musíte 
zakoupit licenční hardwarový klíč, aby ji bylo možné pou-
žívat.
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6 Pokyny ohledně kabelů

6.1 Typy kabelů
V tabulce 7 jsou uvedeny typy kabelů, které musí být 
použity dle požadavků na elektromagnetickou kompati-
bilitu.

6.2 Kabeláž vzdálené sběrnice
Vyšší přenosové rychlosti vyžadují nižší kapacitanci 
kabelů datové sítě.
V tabulce 8 jsou uvedeny maximální kapacitance pro 
jednotlivé přenosové rychlosti (kabely jsou zakončeny 

průchodkami typu SHV nebo CXT). Uvažuje se odpor 
kabelů mezi vodiči maximálně 75 Ω.

6.3 Typy stíněných kabelů
Vhodné jsou následující ohnivzdorné stíněné kabely 
s kanálovým vodičem:

Vhodné jsou následující stíněné kabely s kanálovým 
vodičem:

6.4 Vedení kabelů
Vedení kabelů naplánujte tak, abyste minimalizovali vlivy 
spojení.
Především se vyhněte vedení silového a signálových 
kabelů stejnou instalační lištou nebo kabelovodem.
Pokud tomu nelze zabránit, zachovávejte minimální 
odstupy uvedené v tabulce 11. 

UPOZORNĚNÍ
Spolu s napájecím kabelem nesmí být veden 
žádný jiný kabel.

Použití Typ kabelu

Adresova-
telná kru-
hová vedení

Viz nejaktuálnější verze publikace 17A-
02-LOOP „MX Digital Loop - Loading 
Calculations“ (Digitální kruhové vedení 
MX – výpočty zátěže).

Síťové napá-
jení

Instalace napájecího kabelu musí spl-
ňovat místní požadavky. Obecně lze 
použít MICC, SWA (s použitím vhodné 
zakončovací průchodky) či ohnivzdorný 
stíněný kabel s kanálovým vodičem 
(zakončený průchodkou typu SHV 
nebo CXT). Je však nutné zachovat 
minimální průřez vodičů s ohledem na 
vstupní proud ústředny. 

Vzdálená 
sběrnice

Ohnivzdorný stíněný kabel 
s kanálovým vodičem (zakončeny prů-
chodkami typu SHV nebo CXT).
MICC, SWA (s použitím vhodné zakon-
čovací průchodky).

Sériové 
výstupy

K připojení sériových výstupů je dopo-
ručen kabel FCC68. 

CIE do napá-
jení bateri-
ové skříně

Standardní kabel 2 mm 2

Datová síť Doporučený kabel s ohledem na rych-
lost, vzdálenost a kompatibilitu 
s normou EN54-13 viz Pokyny pro 
montáž PNI800.

Tab. 7: Vyhovující typy kabelů

Přenosová 
rychlost

Max. kapacitance

38 400 0,3 F

19 200 0,6 F

9 600 1,2 F

Tab. 8: Kapacitance kabelů

Typ vodiče Typ kabelu

Dätwyler Lifeline

DELTA Firetuff

FABRICA CAVICEL Firecell

HUBER+SUHNER Radox FR

PIRELLI FP range

DRAKA CALFLEX Calflam

RAYDEX FG950

GEC AEI Firetec

TRATOS CAVI Firesafe

ALCATEL Pyrolyon

Tab. 9: Ohnivzdorné stíněné kabely s kanálovým vodičem 

Typ kabelu Odpor vedení Kapacita 
vedení

J-Y(ST)Y n × 2 × 0,8 73,2 ohm/km 100 nF/km

J-Y(ST)Y n × 2 × 0,6 130 ohm/km 100 nF/km

Tab. 10: Parametry kabelu
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Napájecí vedení do ústředny musí být odděleno od 
ostatních vnějších vodičů. Napájecí vedení musí vstupo-
vat jiným výřezem.

6.5 Uzemnění
Všechny nechráněné kovové součásti a kabelová 
vedení musí být spojeny se zemí vhodným měděným 
vodičem na ústřednu. Systémových 0 V NESMÍ být spo-
jeno se zemí. 

Zemnicí kolík v levém horním rohu ústředny MUSÍ BÝT 
spojen se zemí.
Ovládací panel musí být připojen k nízkoodporovému 
ochrannému uzemnění. Je-li k dispozici, lze uzemnění 
příchozího síťového střídavého napájení použít jako 

ochranné uzemnění ústředny. Doporučená tloušťka pro 
normální instalace je alespoň 1,25 mm2.
Ochranné uzemnění je požadováno kvůli:
 bezpečnosti v případě, že se skříň dostane pod 

napětí;
 zajištění správné funkce EMC filtrů uvnitř ústředny.

Zejména v drsném prostředí může být nezbytný doplňu-
jící uzemňovací kabel s nízkým odporem připojený 
k přímé zemnicí přípojnici v nejbližší rozvodné jednotce 
(standardní kabel > 2 mm2). Pamatujte, že uzemnění 
prostřednictvím síťového napájení nemusí poskytovat 
nejlepší cestu pro proudy o vysoké frekvenci.

6.6 Stínění
Je-li použit kabel s vodivým stíněním nebo kovovým 
pláštěm, nesmí být toto stínění připojeno k vodičům 
adresovatelného kruhového vedení.

6.7 Kabelové průchodky
Kabely se vedou vhodnými výřezy ve stěně skříně ovlá-
dacího panelu. Připravené výřezy opatřete vhodnými 
kabelovými průchodkami. Aby byl zachován kladný 
výsledek zkoušky IP30, použijte kabelovou průchodku 
M20 s pojistnou maticí.

 Napětí Odstup (m) Proud Odstup (m)

115 V 0,30 5 A 0,30

240 V 0,45 15 A 0,35 

415 V 0,58 50 A 0,50

3,3 kV 1,1 100 A 0,60

6,6 kV 1,25 300 A 0,85

11 kV 1,4 600 A 1,05

Tab. 11: Odstupy silových kabelů

Poznámka
Jsou-li k zajištění kabelů v ústředně použity 
průchodky či pouzdra, musí mít minimálně 
třídu hořlavosti HB.

Poznámka
Uzemnění musí odpovídat předpisům IET 
a musí splňovat místní normy.
48 Aplikace produktu a informace o konstrukci Verze dokumentu 3.0



Systém elektrické požární signalizace MZX Modulární jednotky PROFILE 7 Informace pro objednávání
7 Informace pro objednávání
7.1 Objednací kódy v nástroji 

MX Designer
Produktové kódy lze zjistit v nástroji MX Designer. 
Vyberte položku ve stromovém zobrazení a v okně 
Quick Properties (rychlé vlastnosti) vyhledejte kód.
Ve stromovém zobrazení například klikněte na symbol 
„+“ u položky „Loop A“ (kruhové vedení A), čímž rozba-
líte příslušné kruhové vedení a zobrazí se přiřazená zaří-
zení. Poté kliknutím vyberte automatický hlásič 
a přejděte do okna Quick Properties (stručný popis), kde 
zjistíte kód.

7.2 Objednací kódy
.

7.3 Objednací kódy – mecha-
nické díly

Produktový 
kód

Položka

557.200.560 80zónový síťový opakovač PROFILE 
PR8AS

557.200.801 Kompaktní síťový opakovač PRO-
FILE PR1DS

557.200.802 Stejnosměrný 2W opakovač PRO-
FILE PR1D2

557.200.812 Střídavý 2W opakovač PROFILE 
PR8A2

557.200.841 Ústředna PROFILE Pro215S s 1–2 
kruhovými vedeními 

557.200.842 Ústředna PROFILE Pro215D s 1–2 
kruhovými vedeními 

557.200.845 Ústředna PROFILE Pro815D se 4–8 
kruhovými vedeními

557.200.846 Ústředna PROFILE Pro885D se 4–8 
kruhovými vedeními

557.200.852 Ústředna PROFILE Pro815D-CH 
se 4–8 kruhovými vedeními

557.200.847 Ústředna PROFILE Pro16xD se 4–16 
kruhovými vedeními

557.200.848 Ústředna PROFILE Pro32xD se 4–32 
kruhovými vedeními

557.200.849 PxD: rozšiřující skříň vhodná pro Pro-
32xD

557.200.850 Pro16xBB: černá skříňka PROFILE 
pro 4–16 kruhových vedení

557.200.851 Pro32xBB: černá skříňka PROFILE 
pro 4-32 kruhových vedení

557.202.841 PFI800: základní deska ústředny 
PROFILE (náhradní)

Tab. 12: Objednací kódy – ovládací panely 

557.202.842 PLX800: zásuvná karta rozšíření 
smyčky PROFILE

557.202.844 PNI800: zásuvná karta síťového roz-
hraní PROFILE

557.202.848 PCH800: zásuvná karty dobíjení 
PROFILE

557.202.850 PSC800: klec na zásuvné karty (6 
slotů) PROFILE

557.202.853 PXB800: doplňková rozšiřující skříň 
PROFILE

557.202.863 PX-AN: varianta PXB800, do které lze 
osadit ANN820, ANN840, nebo 
ANN880 (objednat samostatně).

557.202.864 PX-PR: varianta PXB800 zahrnující 
tiskárnu.

557.202.854 PBB801: napájecí zdroj 5 A PROFILE

557.202.857 PZ4x: 40cestný zónový displej PRO-
FILE

557.202.858 PZ8x: 80cestný zónový displej PRO-
FILE

557.202.859 POS800-S: jednorežimový optický 
přepínač

557.202.862 POS800-M: vícerežimový optický 
přepínač

557.202.860 PCS800: ethernetový přepínač PRO-
FILE

557.202.861 SFK800: švýcarské rozhraní do HZS 
PROFILE

Produktový 
kód

Položka

557.202.851 PPM800: montážní rám ústředny 
PROFILE

557.202.852 PBM800: montážní rám bateriové 
skříně PROFILE

557.202.853 PXB800: bateriová skříň PROFILE

557.202.854 PBB801: bateriová skříň PROFILE 
s napájecím zdrojem 5 A

Tab. 13: Objednací kódy – mechanické díly 

Produktový 
kód

Položka

Tab. 12: Objednací kódy – ovládací panely (pokr.)
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7.4 Objednací kódy – vložky grafického uživatel-
ského rozhraní / zónového displeje Systém elektrické požární signalizace MZX Modulární jednotky PROFILE
7.4 Objednací kódy – vložky 
grafického uživatelského 
rozhraní / zónového 
displeje

557.202.856 PRK800: sada pro montáž do rámu 
PROFILE

PS-12170 Baterie 17 Ah

PS-12260 Baterie 26 Ah

PS-12380 Baterie 38 Ah

Produktový kód Položka

557.202.880 Jazykové vložky PROFILE 
– polská (10 ks)

557.202.881 Jazykové vložky PROFILE 
– česká (10 ks)

557.202.882 Jazykové vložky PROFILE 
– italská (10 ks)

557.202.883 Jazykové vložky PROFILE 
– španělská (10 ks)

557.202.884 Jazykové vložky PROFILE 
– ruská (10 ks)

557.202.885 Jazykové vložky PROFILE 
– švédská (10 ks)

557.202.886 Jazykové vložky PROFILE 
– dánská (10 ks)

Tab. 14: Objednací kódy – vložky grafického uživatelského roz-
hraní / zónového displeje

Produktový 
kód

Položka

Tab. 13: Objednací kódy – mechanické díly (pokr.)

557.202.887 Jazykové vložky PROFILE 
– francouzská (10 ks)

557.202.888 Jazykové vložky PROFILE 
– rakouská (10 ks)

557.202.889 Jazykové vložky PROFILE 
– turecká (10 ks)

557.202.890 Jazykové vložky PROFILE 
– švýcarská (sada 4 ks: 2 
vložky švýcarské fran-
couzštiny, 2 vložky švý-
carské italštiny)

557.202.891 Jazykové vložky PROFILE 
– finská (10 ks)

557.202.892 Jazykové vložky PROFILE 
– čínská (10 ks)

557.202.893 Jazykové vložky PROFILE 
– norská (10 ks)

557.202.894 Jazykové vložky PROFILE 
– slovenská (10 ks)

557.202.895 Jazykové vložky PROFILE 
– nizozemská (10 ks)

557.202.896 Jazykové vložky PROFILE 
– portugalská (10 ks)

557.202.897 Jazykové vložky PROFILE 
– maďarská (10 ks)

557.202.819 Sada vložek zónového 
displeje a náhradní vložky 
grafického uživatelského 
rozhraní (anglická, 
německá, nizozemská)

Produktový kód Položka

Tab. 14: Objednací kódy – vložky grafického uživatelského roz-
hraní / zónového displeje
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Systém elektrické požární signalizace MZX Modulární jednotky PROFILE 8 Souhrn specifikací
8 Souhrn specifikací
8.1 Ústředna

8.1.1 Nárazy a vibrace
Odolnost proti rázům a vibracím splňuje normu EN 54-2.

8.1.2 Rozměry a hmotnost

8.1.3 Elektromagnetická kompatibilita
Norma skupiny výrobků EN 50130-4 ohledně vedených 
poruch, odolnosti proti záření, elektrostatického výboje, 
rychlých elektrických přechodných impulzů/přeskoků 
a pomalé vysoké energie
EN 61000-6-3 pro emise.

8.1.4 Parametry prostředí

8.1.5 Kruhová vedení a zóny

8.1.6 Baterie
Viz nejaktuálnější verze publikace 17A-02-LOOP „MX 
Digital Loop - Loading Calculations for Battery and Alarm 
Power Supply“ (Digitální kruhové vedení MX – výpočty 
zátěže pro baterii a napájení poplachu).
Jako záložní zdroj slouží pár olověných baterií 12 V (SLA) 
značky Power Sonic.
Baterie dokážou udržet systém v provozu, dokud jejich 
kombinované napětí neklesne na 21 V.

Ústřed
na

Výška
(mm)

Šířka
(mm)

Hloub
ka
(mm)

Hmot-
nost
(kg)

Pro16xD 480 438 260 38

Pro32xD 727 438 260 55

Pro215S 480 410 140 9,7

Pro215D 480 410 205 12,5

Pro815D 480 410 205 12,5

Pro885D 480 410 205 13

Pro-
815D-CH

480 410 205 12,5

PBB801 237 438 260 17

PR8AS 480 410 145 9,7

PR1DS 195 248 33 0,8

Baterie 
17 Ah

167 181 76 6,1 každá

Baterie 
26 Ah

125 166,5 176 7,8 každá

Baterie 
38 Ah

170 197 165 13,8 každá

Tab. 15: Rozměry a hmotnost 

Parametr Hodnota

Provozní teplota -5 až +40 °C

Skladovací teplota -20 až +70 °C

Provozní a skladovací 
maximální relativní vlh-
kost

95% relativní vlhkost bez 
kondenzace

Tab. 16: Stanovená teplota a vlhkost 

Ústředna Kruhová vedení Kontrolky 
zón

Pro16xD 2–8 celých kruhových 
vedení/4–16 dělených 
kruhových vedení

40/80 s PZ4x/ 
PZ8x

Pro32xD 2–16 celých kruhových 
vedení/4–32 dělených 
kruhových vedení

40/80 s PZ4x/ 
PZ8x

Pro16xBB 2–8 celých kruhových 
vedení/4–16 dělených 
kruhových vedení

16

Pro32xBB 2–16 celých kruhových 
vedení/4–32 dělených 
kruhových vedení

16

Pro215S 1 celé kruhové vedení / 
1–2 dělená kruhová 
vedení

16

Pro215D 1 celé kruhové vedení / 
1–2 dělená kruhová 
vedení

16

Pro815D 2–4 celá kruhová vedení 
/ 4–8 dělených kruho-
vých vedení

16

Pro885D 2–4 celá kruhová vedení 
/ 4–8 dělených kruho-
vých vedení

80

Pro815D-
CH

2–4 celá kruhová vedení 
/ 4–8 dělených kruho-
vých vedení

16

Tab. 17: Kruhová vedení a zóny 

Ústředna 38 Ah 26 Ah 17 Ah

Pro32xD 
s PBB801,
Pro32xBB 
s PBB801

Ano Ano Ne*

Tab. 18: Kapacita baterie 
*Tato baterie se nehodí do držáku baterie.
**Nevhodná kvůli velikosti.
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8.2 Základní deska PFI800 Systém elektrické požární signalizace MZX Modulární jednotky PROFILE
Maximální vnitřní odpor baterie a souvisejícího obvodu 
je 0,2 Ω.

8.1.7 Požadavky na síťové napájení
Parametry síťového napájení musejí být 230 V, 50/
60 Hz. Maximální odběr proudu jednoho napájecího 
zdroje je 1,6 A.
Počet napájecích zdrojů se liší podle typu ústředny nebo 
opakovače a uspořádání systému. Například Pro32xD 
má maximálně čtyři napájecí zdroje, čili maximální odběr 
proudu je 6,4 A, zatímco Pro16xD má maximálně dva 
napájecí zdroje, tzn. že maximální odběr proudu je 3,2 A.
Opakovač PR8AS má maximální odběr proudu 0,9 A.

8.2 Základní deska PFI800
Všechny svorky jsou vhodné pro plné/splétané vodiče 
o průřezu od 0,5 do 2,5 mm2.

Pro16xD,
Pro16xBB

Ano Ano Ano

Pro16xD 
s SFK

Ne** Ano Ano

PR8AS Ne Ne Ano

PR8A2 Ne Ne Ano

Pro215S Ne Ne Ano

Pro215D Ano Ne Ne

Pro815D-CH Ne Ano Ne

Pro815D Ano Ne Ne

Pro885D Ano Ne Ne

Ústředn
a

Imaxa: 
Ipse

Imaxb: Ipse Imin: Ipse

Pro16xD 1,8 A 5 A 0 A

Pro32xD 1,8 A 5 A 0 A

Pro16xBB 1,8 A 5 A 0 A

Pro32xBB 1,8 A 5 A 0 A

PBB801 1,8 A 5 A 0 A

PR8AS 1,9 A 2,5 A 0 A

PR8A2 1,9 A 2,5 A 0 A

Pro885D 1,8 A 5 A 0 A

Pro815 1,8 A 5 A 0 A

Pro215S 1,8 A 5 A 0 A

Pro215D 1,8 A 5 A 0 A

Tab. 19: Maximální zátěže PSE 

Zvýšení počtu napájecích zdrojů není 
možné u ústředen Pro215S, Pro215D, 
Pro815D, Pro885D a Pro815D-CH. 

Ústředna 38 Ah 26 Ah 17 Ah

Tab. 18: Kapacita baterie (pokr.)
*Tato baterie se nehodí do držáku baterie.
**Nevhodná kvůli velikosti.

Položka Podrobnosti

Rozměry: výška x 
šířka x hloubka

22 x 240 x 270
vše v mm

Jmenovité vstupní 
napětí z napájecího 
zdroje

27 V

Rozsah vstupního 
napětí z baterií

21 V až 28,6 V

Podpora pro kruhové 
vedení

Konektory pro až 4 kruhová 
vedení.

Siréna Dva výstupy v rozsahu od 21 V 
do 28,6 V.
S trvalým jmenovitým prou-
dem 2 A.
Zkrat a otevřený obvod se sle-
duje pomocí zakončovacího 
kondenzátoru 330 uF. Maxi-
mální povolený odpor kabeláže 
je 6,5 Ω.

Poplachové relé,
relé poruchy,
RL3 a RL4

Přepínací kontakty 2 A/
30 V ss. Nepoužívejte pod 
100 uA/3 V ss. Není vhodné 
pro přepínání střídavého 
proudu.

Zadání pod dohle-
dem

Kontaktní vstup (prebias o 5 V 
při 10 kΩ). Schopen provozu 
v normálním a aktivním stavu 
s pomocí zakončovacího 
(10 kΩ) a kontaktního aktivního 
(2 kΩ) odporu. Chyba otevření 
obvodu a zkratu je detekována 
při hodnotě vyšší než 12 kΩ 
nebo nižší než 8,2 kΩ.
Maximální povolený odpor 
kabeláže je 300 Ω.

Oddělený vstup 
(nesledovaný)

Jedná se o dvoustavový vstup.
V normálním stavu (tj. stavu, 
který také odpovídá nepouží-
vání vstupu) se na tomto 
vstupu očekává 0 V.
Jakmile je zjištěno napětí od 
+8 V do +30 V (typicky 24 V), 
stav se změní.

Výstupy 24 V Dva výstupy v rozsahu od 21 V 
do 28,6 V.
S trvalým jmenovitým prou-
dem 2 A.

Tab. 20: Specifikace desky PFI800
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Systém elektrické požární signalizace MZX Modulární jednotky PROFILE 8.3 Zásuvná karta rozšíření smyčky PLX800
8.3 Zásuvná karta rozšíření 
smyčky PLX800

8.4 Zásuvná karta regulátoru 
dobíjení PCH800

8.5 Zásuvná karta síťového 
rozhraní PNI800

8.6 Vstupně/výstupní rozši-
řující deska IOB800

Vstup poplachu Zkrat mezi dvěma kolíky těchto 
konektorů je interpretován jako 
poplach.

Adresovatelné kru-
hové vedení

Klíčování frekvenční modulací 
a komunikační okruh.
K dispozici maximálně 250 
adres zařízení.
Max. 37,5 V ss.
Maximální podporovaný odběr 
proudu je 1 A.
Odpor kabeláže kruhového 
vedení nesmí překročit limit, 
který závisí na projektovaném 
odběru proudu kruhového 
vedení dle výpočtu pomocí 
nástroje MX Designer. Abso-
lutní maximum je však 146 Ω.
Podobně existuje také limit 
kapacitance, který lze vypočí-
tat pomocí nástroje MX 
Designer. Absolutní maximum 
je 450 nF.

Vzdálená sběrnice Splňuje elektrické specifikace 
standardu RS485. Poloviční 
duplex, multidrop, 19 200 
baud.

Porty tiskárny/konfi-
guračního počítače/
sítě

Splňuje elektrické specifikace 
standardu RS232. Plný duplex, 
9600 baud.

IOBUS Jednobitová obousměrná 
sběrnice podporující adresaci 
až 24 vstupních/výstupních 
zařízení.

Položka Podrobnosti

Výška 29,5 mm

Šířka 247,8 mm

Hloubka 104 mm

Vstupní napětí 21 V až 28,6 V (jmenovité 27 V) 

Podpora pro kru-
hové vedení

Konektory pro až 4 kruhová 
vedení

Tab. 21: Specifikace zásuvné karty PLX800

Položka Podrobnosti

Tab. 20: Specifikace desky PFI800

Položka Podrobnosti

Výška 22 mm

Šířka 240 mm

Hloubka 270 mm

Jmenovité vstupní napětí 
z napájecího zdroje

27 V 

Vstupní napětí z baterií 21 V až 28,6 V

Tab. 22: Specifikace zásuvné karty PCH800

Položka Hodnota

Výška 29,5 mm

Šířka 247,8 mm

Hloubka 104 mm

Vstupní napětí 21 V až 28,6 V (jmeno-
vité 24 V)

Tab. 23: Specifikace desky PNI800

Položka Hodnota

Výška 15 mm

Šířka 164 mm

Hloubka 80 mm

Vstup v klidu min. 0 V ss

Vstup v klidu max. 3 V ss

Vstup při činnosti min. 4 V ss

Vstup při činnosti max. 30 V ss

Výstupy (relé) 2 A/30 V ss

Tab. 24: Specifikace desky IOB800
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8.7 Jednotka rozhraní TUD800 Systém elektrické požární signalizace MZX Modulární jednotky PROFILE
8.7 Jednotka rozhraní 
TUD800

8.8 Pojistková deska FB800
Pojistková deska FB800 nabízí až 15 doplňujících napětí 
chráněných pojistkou.

8.9 Nastavení můstku 
a spínače DIP

Položka Hodnota

Výška 20 mm

Šířka 164 mm

Hloubka 92 mm

Vstup v klidu min. 10 V ss

Vstup v klidu max. 30 V ss

Vstup při činnosti max. 4 V ss

Výstupy XT1:5, XT1:6, XT1:7, 
XT1:8, XT1:9 (otevřený kolektor 
) 
Maximální napětí 

30 V ss

Výstupy XT1:5, XT1:6, XT1:7, 
XT1:8, XT1:9 (otevřený kolektor)
Maximální proud

70 mA

Výstupy XT3:5,XT3:10, XT3:11, 
XT3:12, XT2:4, XT2:5, 
XT2:6,XT2:7, XT2:8, XT2:9 
(reléové výstupy) 
Max. přepínací napětí

60 V DC
nebo
42 V AC

Výstupy XT3:5,XT3:10, XT3:11, 
XT3:12, XT2:4, XT2:5, 
XT2:6,XT2:7, XT2:8, XT2:9 
(reléové výstupy) 
Max. přepínací proud

2 A/30 V ss

Výstupy XT2:1, XT2:2 (+24 V, 0 
V pro FBF a TU)

24 V ss +/- 15 %

Výstupy XT1:11, X1:12 (TU+, TU 
-) – napětí

24 V ss +/- 15 %

Výstupy XT1:11, X1:12 (TU+, 
TU-) – zatěžovací odpor

200–1000 Ω 

Výstupy XT1:11, X1:12 (TU+,
TU-) – maximální odpor vodiče

50 Ω (25 Ω na 
vodič)

Vstup
XT1:1 (tlačítko resetu)
XT1:2 (poplachy)
XT1:3 (TU vyp.)
XT1:4 (ovládací prvky)
XT1:10 (signál zpětné vazby)

Neaktivní
10–30 V ss

Vstup
XT1:1 (tlačítko resetu)
XT1:2 (poplachy)
XT1:3 (TU vyp.)
XT1:4 (ovládací prvky)
XT1:10 (signál zpětné vazby)

Aktivní
< 4 V ss

Tab. 25: Specifikace desky TUD800

Položka Hodnota

Výška 14 mm

Šířka 164 mm

Hloubka 92 mm

Výstup min. 21 V ss

Jmenovitý výstup 27 V ss / 0,5 A

Výstup max. 28,6 V ss

Hodnota pojistky 500 mA/250 V

Tab. 26: Specifikace desky FB800

Označení PFI800 PFI400

X3001 2–3 Nepoužito

X3002 2–3 Nepoužito

X11001 (jedno můst-
kové propojení na jed-
nom kolíku)

2
4
6
8
10

2
4
6
8
10

Tab. 27: Konfigurace můstkových propojení

Pozice PFI800 PFI400

A VYP VYP

B VYP VYP

C ZAP ZAP

D ZAP ZAP

E VYP ZAP

F VYP ZAP

G ZAP ZAP

H ZAP ZAP

Tab. 28: Konfigurace spínače DIP SW3790

Pozice PFI800 PFI400

A VYP Nepoužito

B VYP Nepoužito

C VYP Nepoužito

D VYP Nepoužito

Tab. 29: Konfigurace spínače DIP SW3000
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9 Poznámky k instalaci
Tyto poznámky k instalaci doplňují instalační příručku 
PROFILE Pro.

9.1 Polarita zakončovacího 
kondenzátoru sirény

Ústředny se dodávají s kondenzátory, které je třeba osa-
dit na konce větví lokálních sirén. Jedná se 
o nepolarizované (bipolární) kondenzátory, přičemž pro 
tento účel nelze použít normálně polarizované elektroly-
tické kondenzátory.
Jelikož se jedná o nepolarizované kondenzátory, kladný 
a záporný vodič lze zaměnit, i když jsou označené pří-
slušnými znaménky.

9.2 Připojení desky PFI800 za 
bateriemi

V ústředně Pro16xD se některá připojení základní desky 
PFI800 nacházejí za bateriemi, například konektory pro 
napájení karet třetích stran – viz XT6 a XT7 u pravého 
okraje desky na obr. 31 na straně 44.
Všechna připojení do desky PFI800 je třeba provést před 
osazením baterií.

9.3 Umístění desky IOB00
Karta IOB800 je deska staršího typu, která se instaluje 
do klece pomocí speciálního držáku, ale bez použití pro-
pojovacího připojení (jak je popsáno v 2.10.10 na 
straně 33).

Nejvhodnější pozice desky IOB800 je v levém slotu 
(nebo co nejvíce vlevo vedle již osazených karet). Důvo-
dem je to, že není snadné vést připojovací plochý kabel 
za dalšími kartami.
Je-li na desce IOB800 osazena další deska (s pomocí 
distančních sloupků), jako například FB800, pak desku 
IOB800 posuňte o jeden slot doprava a plochý kabel 
veďte za osazenou deskou – viz obr. 33.

Obr. 32: Zakončovací kondenzátor sirény

Obr. 33: Umístění desky IOB800
1 – Osazená deska (zde FB800)
2 – Plochý kabel
3 – IOB800

1

2

3



Rejstřík Systém elektrické požární signalizace MZX Modulární jednotky PROFILE
Rejstřík

B
Baterie

hmotnost 51

C
Charakteristika poplachového relé 52
Charakteristika relé poruchy 52
Charakteristika výstupů sirény 52

K
Karta PNI800 39
Karta rozšíření smyčky PLX800 43
Kruhové vedení

počet na každé ústředně 51

N
Napájecí zdroj

systémový standard 21

O
Objednací kódy – viz produktové kódy
Odpojení baterií při nízkém napětí 51

P
PBB801

Dodatečná kapacita baterie 21
Rozměry 24

Popis výstupů sirény 43
Poplachové relé – popis 43
Produktové kódy

seznam 49

vnástroji MX Designer 49

R
Rozšíření smyčky 43

S
Smyčka

rozšíření 43
Specifikace adresovatelného kruhového vedení 53
Specifikace kruhového vedení 53
Specifikace odděleného vstupu 52
Specifikace výstupů 24V 52
Specifikace zadání pod dohledem 52
Standardní systémový napájecí zdroj 21

T
Tiskárny 39

U
Ústředna

kapacita baterie 15, 51
počet kontrolek zón 15, 51
počet kruhových vedení 51

V
Vstupní/výstupní sběrnice 41

W
Webové zdroje 46
56 Aplikace produktu a informace o konstrukci Verze dokumentu 3.0



Systém elektrické požární signalizace MZX Modulární jednotky PROFILE Rejstřík
Aplikace produktu a informace o konstrukci Verze dokumentu 3.0 57



Razítko firmy

PROFILE-PRO-P-A-CZ, verze dokumentu 3.0, 1. Říjen 2018

Další informace o ZETTLER naleznete na internetových 

stránkách 
www.zettlerfire.com

http://www.zettlerfire.com

	Obsah
	1 Úvod
	1.1 O této příručce
	1.1.1 Komu je tato příručka určena?
	1.1.2 Čeho se tato příručka týká?
	1.1.3 Čeho se tato příručka netýká?

	1.2 Přehled systému
	1.3 Kompatibilita systému
	1.4 Hlavní funkce a vlastnosti
	1.5 Typický postup návrhu systému
	1.6 Informace o shodě
	1.6.1 Porucha kruhového vedení
	1.6.2 Volitelné funkce

	1.7 Dodatečné funkce nevyžadované normou EN 54-2
	1.8 Připojená zařízení

	2 Ovládací panely a jejich skříně
	2.1 Ústředny
	2.2 Ústředny Pro215/815/885
	2.2.1 Základní srovnání ústředen
	2.2.2 Volitelné švýcarské rozhraní do HZS SFK800
	2.2.3 Přihlášení kartou RFID
	2.2.4 Montážní rámy
	2.2.5 Grafické uživatelské rozhraní
	2.2.6 Specifikace RFID tagu

	2.3 Opakovače
	2.3.1 Stejnosměrné PR1DS a PR1D2

	2.4 Přídavné skříně
	2.5 Doplňkové zobrazovací moduly
	2.6 Označení specifická podle země
	2.6.1 Šablona konfigurace

	2.7 Síťové napájení
	2.7.1 Požadavky na síťové napájení
	2.7.2 Zatížení síťového napájení

	2.8 Zdroje napájení
	2.8.1 Záložní baterie

	2.9 Zohlednění umístění
	2.9.1 Podmínky prostředí
	2.9.2 Prostor kolem skříní
	2.9.3 Výkresy

	2.10 Zásuvné karty a desky do klece na zásuvné karty
	2.10.1 Karta optického ethernetového přepínače POS800
	2.10.2 Karta metalického ethernetového přepínače POS800
	2.10.3 Karta síťového rozhraní PNI800
	2.10.4 Rozhraní do HZS TUD800
	2.10.5 Pojistková deska FB800
	2.10.6 Zásuvná karta rozšíření smyčky PLX800
	2.10.7 Karta regulátoru dobíjení PCH800
	2.10.8 Vstupně/výstupní rozšiřující deska IOB800
	2.10.9 Desky staršího typu v kleci na karty
	2.10.10 Přidání dalších slotů – klec na karty PSC800


	3 Adresovatelné kruhové vedení
	3.1 Pojmenování kruhových vedení
	3.2 Rozdělení adres mezi páry kruhových vedení
	3.3 Pokyny ohledně kabelů
	3.4 Konfigurace zapojení
	3.5 Ochrana před zkratem
	3.5.1 Integrovaná ochrana ústředny
	3.5.2 Izolátory
	3.5.3 Zatížení izolátoru

	3.6 Protokol
	3.6.1 Adresy kruhového vedení
	3.6.2 Programování adres automatických hlásičů

	3.7 Jiskrově bezpečné prvky
	3.8 Výpočet zátěže kruhového vedení
	3.9 Zakončení vedení
	3.10 Kompatibilita zařízení
	3.11 Automatické hlásiče a další zařízení kruhového vedení

	4 Připojení
	4.1 Schéma systému
	4.2 MXNET
	4.3 Rozhraní do HZS
	4.4 Tiskárny
	4.5 Kruhová vedení
	4.6 Sběrnicová připojení
	4.6.1 RBUS
	4.6.2 IOBUS

	4.7 Popis přípojek desky PFI800 pro jednoduché spínání
	4.7.1 Relé signalizace poplachu a poruchy
	4.7.2 Nouzový výstup alarmu
	4.7.3 Oddělené vstupy
	4.7.4 Zadání pod dohledem
	4.7.5 Výstupy sirény
	4.7.6 Výstupy RL3 a RL4
	4.7.7 Výstupy 24 V
	4.7.8 Sériové porty

	4.8 Vstupy a výstupy kruhových vedení
	4.9 Popis základní desky PFI800

	5 Webové zdroje
	5.1 Dokumentace
	5.1.1 Sada dokumentace

	5.2 Software
	5.2.1 Nástroj MX Designer
	5.2.2 MZXConsys


	6 Pokyny ohledně kabelů
	6.1 Typy kabelů
	6.2 Kabeláž vzdálené sběrnice
	6.3 Typy stíněných kabelů
	6.4 Vedení kabelů
	6.5 Uzemnění
	6.6 Stínění
	6.7 Kabelové průchodky

	7 Informace pro objednávání
	7.1 Objednací kódy v nástroji MX Designer
	7.2 Objednací kódy
	7.3 Objednací kódy – mechanické díly
	7.4 Objednací kódy – vložky grafického uživatelského rozhraní / zónového displeje

	8 Souhrn specifikací
	8.1 Ústředna
	8.1.1 Nárazy a vibrace
	8.1.2 Rozměry a hmotnost
	8.1.3 Elektromagnetická kompatibilita
	8.1.4 Parametry prostředí
	8.1.5 Kruhová vedení a zóny
	8.1.6 Baterie
	8.1.7 Požadavky na síťové napájení

	8.2 Základní deska PFI800
	8.3 Zásuvná karta rozšíření smyčky PLX800
	8.4 Zásuvná karta regulátoru dobíjení PCH800
	8.5 Zásuvná karta síťového rozhraní PNI800
	8.6 Vstupně/výstupní rozšiřující deska IOB800
	8.7 Jednotka rozhraní TUD800
	8.8 Pojistková deska FB800
	8.9 Nastavení můstku a spínače DIP

	9 Poznámky k instalaci
	9.1 Polarita zakončovacího kondenzátoru sirény
	9.2 Připojení desky PFI800 za bateriemi
	9.3 Umístění desky IOB00

	Rejstřík
	B
	C
	K
	N
	O
	P
	R
	S
	T
	U
	V
	W


