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1 Úvod
Tato příručka je zdrojem užitečných informací pro insta-
laci poplachových systémů PROFILE.
Příručka obsahuje doporučené postupy, které odpovídají 
názvům jednotlivých částí.
Ne všechny kroky jsou popsány podrobně, protože to 
přesahuje rozsah této příručky a těmto podrobnostem 
se věnuje jiná dokumentace níže (viz také „Čeho se tato 
příručka netýká?“). Tato příručka spíše nabízí obecné 
postupy a kontext instalace.

1.1 Klíčová slova a symboly
V této příručce jsou na okrajích uvedeny symboly ozna-
čující varování, různé tipy a další informace.
Jednotlivé symboly jsou vysvětleny v tabulce 1.

1.2 Komu je tato příručka 
určena

Tato příručka je určena vhodně kvalifikovaným 
a proškoleným technikům, kteří mají zkušenosti 
s instalací systémů detekce požáru a poplachových sys-
témů.

1.3 Čeho se tato příručka 
netýká?

Tato příručka neobsahuje informace o těchto oblastech:
 Návrh systému.

Systém již musí být navržen a naplánován pro kon-
krétní lokalitu, co se týče vedení kabelů, výběru zaří-
zení a rozvržení jejich umístění, síťového napájení 
apod.
Další informace naleznete v příručce Popis prove-
dení a použití výrobku pro ústředny PROFILE, včetně 
například informací o volitelných modulech.

 Místní legislativa.
Předpokládá se, že například specifikace kabelů 
a požadavky na umístění ústředen jsou pokryty 
místní legislativou; jelikož tyto faktory již musí být 
zahrnuty v návrhu, tato příručka se jimi nezabývá.
Předpokládá se, že místní předpisy pokrývají tyto 
aspekty:
– specifikace kabeláže
– požadavky na umístění ústředen
– zajištění odpojení síťového napájení
– provedení uzemnění
– požadavky na ochranu životního prostředí
– kvalifikace zaměstnanců

Například může existovat ustanovení, že zapojení 
síťového napájení a ochranného uzemnění smí 
provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

 Instalace zásuvek automatických hlásičů 
a adresovatelných prvků.
Viz konkrétní pokyny k instalaci (zapojení).

 Instalace volitelných modulů.
Tyto produkty mají vlastní specifické pokyny, nic-
méně v této příručce jsou ve vhodných případech 
uvedeny dodatečné informace pro instalaci do 
ústředny PROFILE.

 Na řadu ústředen elektrické požární signalizace PRO-
FILE se vztahují také postupy uvedené v jiných pří-
ručkách.
Například pokyny pro uvedení ústředny PROFILE do 
provozu popisují řadu zkoušek pomocí obslužných 
funkcí popsaných v uživatelské příručce PROFILE.

Klíčové 
slovo

Symbol Vysvětlení

NEBEZ-
PEČÍ

Pozor!
Bezprostřední nebezpečí.
V případě nerespektování 
hrozí vážné poranění nebo 
smrt.

VARO-
VÁNÍ

Pozor!
Potenciálně nebezpečná 
situace.
V případě nerespektování 
hrozí vážné poranění nebo 
smrt.

VÝSTRAH
A

Pozor!
Potenciálně nebezpečná 
situace.
V případě nerespektování 
hrozí lehké poranění.

UPOZOR-
NĚNÍ

Pozor!
Potenciálně nebezpečná 
situace.
V případě nerespektování 
hrozí hmotné škody.

Užitečné informace.

Tabulka 1: Klíčová slova a symboly v této příručce 



Seznamte se z obsahem poznámek k instalaci Systém elektrické požární signalizace PROFILE
2 Seznamte se z obsahem 
poznámek k instalaci

V příručce Popis provedení a použití výrobku pro 
ústředny PROFILE je část věnovaná pokynům 
k instalaci. Ověřte, zda se některé z těchto pokynů 
nevztahují k vaší situaci, například v souvislosti 
s uspořádáním více zásuvných karet.

3 Dbejte varovných symbolů

4 Instalace jednotek na 
stěnu

Základní postup je, že po kontrole vhodnosti místa 
k montáži sejmete montážní rámy z jednotek, připevníte 
rámy na stěnu a poté osadíte jednotky na rámy.

1 Zkontrolujte místo montáže.
– Zařízení poplachového systému nejsou odolná 

proti povětrnostním vlivům. Umístěte je uvnitř 
budovy na suchém místě bez nadměrné praš-
nosti.

– Přestože byste měli mít umístění již určené, ještě 
jednou prostor zkontrolujte podle rozměrů uvede-
ných na obr. 1 a obr. 2. Jedná se o rozměry mon-
tážních rámů; skříně mají stejnou šířku a výšku 
a jejich hloubka je 237 mm. 

– Pokud váš systém zahrnuje více jednotek, napří-
klad ústřednu PROFILE Pro 32xD, rozšiřující skříň 
(PxD) a několik bateriových skříní (PBB801, 
PXB800), vyjděte z rozvržení jednotek (včetně 
rozestupu mezi nimi) na obr. 3. (Jednotky musejí 
být velmi těsně u sebe, aby se zajistilo, že kabely 
nebudou vystaveny cizím objektům a že budou 
splněny požadavky stupně krytí IP30.) Svislý roze-

stup bude zajištěn, pokud zajistíte montážní rámy 
k sobě podle popisu v kroku 4.

2 Demontujte držák baterií.
Otevřete dvířka ústředny. Zasuňte šroubovák 
uprostřed do mezery mezi skříní a dvířky, stlače-
ním uvolněte pružinovou západku a současně 
vytáhněte kryt tahem za horní část. Buďte opatrní, 
abyste kryt neupustili, protože není připevněn 
závěsy.

3 Dle potřeby vylámejte v pláštích jednotek výřezy pro 
vedení kabelů.
– Například bude potřebný kabelový vstup v horní 

části ústředny, kde povedou vodiče kruhového 
vedení.

– Bude také nutné připravit otvory například pro 
vedení kabelů síťového napájení, uzemnění, napá-
jení stejnosměrným proudem a baterií.

– Připravené výřezy opatřete vhodnými kabelovými 
průchodkami. Aby byl zachován kladný výsledek 
zkoušky IP30, použijte kabelovou průchodku M20 
s pojistnou maticí. 

4 Upevněte montážní rámy na stěnu.
– Zkontrolujte, zda jsou montážní prvky dostatečně 

silné, aby unesly hmotnost zařízení. Zvláště skříně 
s bateriemi budou velmi těžké.

– Začněte s rámem ústředny. Přiložte jej ke stěně 
a označte na zdi pozice čtyř otvorů, které je třeba 
vyvrtat. Dbejte na to, abyste rám nepřiložili vzhůru 
nohama a aby byl ve vodorovné poloze.

– Vyvrtejte vhodné otvory pro dodané hmoždinky 
a zasuňte hmoždinky.

– Upevněte rám na stěnu všemi čtyřmi šrouby (jsou 
součástí dodávky). Hmoždinky a šrouby jsou na 
obr. 4.

– Zkontrolujte upevnění rámu.
– Nyní vezměte montážní rám bateriové skříně 

a zavěste jej na již připevněný rám ústředny zasu-
nutím západek do příslušných štěrbin (viz 
položka 1 – na obr. 1).

– Vyznačte polohu otvorů a vyvrtejte otvory 
podobně jako v případě montážního rámu 
ústředny.

5 Zavěste a upevněte jednotky na jejich rámy.
– Kvůli omezenému přístupu může být později 

vedení některých kabelů obtížné. Myslete na to 
nyní a takové kabely protáhněte skříní v tuto 
chvíli.

– Zavěste skříně na montážní rámy (již připevněné 
na stěnu). Závěsy jsou umístěny v rozích horní 
hrany skříně.

– Instalujte nejprve spodní jednotku a pracujte smě-
rem nahoru. Mezery mezi jednotkami jsou totiž 
úzké a jednotku nelze osadit, je-li nad ní již osa-
zena jiná jednotka.

6 Zašroubujte šrouby, které drží jednotky v jejich mon-
tážních rámech.

NEBEZPEČÍ
V ovládacím panelu PROFILE je 
vedeno vysoké napětí, které 
v případě práce na ústředně 
představuje nebezpečí usmrcení či 
vážného zranění.
Dbejte varovných štítků 
nebezpečného napětí na napájecím 
zdroji.
Dodržujte všechny kroky a dbejte 
všech varování týkajících se 
elektrické bezpečnosti a uzemnění, 
jež jsou uvedena v této příručce.

Poznámka
V případě montáže ústředen Pro215, Pro815 
nebo Pro885 postupujte podle části 4.2.
6 Instalační příručka Verze dokumentu 3.0



Systém elektrické požární signalizace PROFILE Instalace jednotek na stěnu
Obr.1: Celkové rozměry rámu a rozměry montážních otvorů v mm pro bateriové skříně PXB800 a PBB801
1 – Štěrbiny pro západky – viz položka 3 – na obr. 2.
2 – Závitové otvory pro připevnění skříní k rámům.
3 – Závitové otvory pro připevnění na stěnu.

1

2 33
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Instalace jednotek na stěnu Systém elektrické požární signalizace PROFILE
Obr.2: Celkové rozměry rámu a rozměry montážních otvorů v mm pro ústředny Pro32xD, Pro32xBB, Pro16xD a Pro16xBB a pro skříň PxD
1 – Závitové otvory pro připevnění na stěnu.
2 – Závitové otvory pro připevnění skříní k rámům.
3 – Západky. Zasouvají se do štěrbin, viz položka 1 – na obr. 1.

3

2

1
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Systém elektrické požární signalizace PROFILE Ústředny Pro215/815/885
4.1 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 kontrolkami. 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 kontrolkami. Tato ústředna má dekorativní plášť 
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 kontrolkami. Tato ústředna 
má dekorativní plášť 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 kontrolkami a švýcarským 
rozhraním. Tato ústředna má dekorativní plášť 
a napájecí zdroj 5 A pro 26Ah baterie. Pro815D-CH je 

Obr.3: Maximální mezery mezi jednotkami v mm.

2,4

6

Pro32xD PxD

PXB801

Obr.4: Šrouby a hmoždinky do stěny (šrouby jsou dlouhé asi 63 mm)
Instalační příručka Verze dokumentu 3.0 9



Montáž ústředny Pro215/815/885 na stěnu Systém elektrické požární signalizace PROFILE
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 kontrolkami. Tato ústředna 
má dekorativní plášť a napájecí zdroj 5 A pro 38Ah 
baterie. Pro885D je síťová ústředna.

4.2 Montáž ústředny Pro215/815/885 
na stěnu

Po kontrole vhodnosti místa pro montáž upevněte mon-
tážní desku ústředny na stěnu a poté upevněte 
ústřednu na montážní desku.
1 Zkontrolujte místo montáže.

– Zařízení poplachového systému nejsou odolná 
proti povětrnostním vlivům. Umístěte je uvnitř 
budovy na suchém místě bez nadměrné praš-
nosti.

– Určete polohu pro montáž a použijte pro ústřednu 
Pro215 rozměry v obr. 6 A pro ústřednu Pro815/
885 rozměry v obr. 7. 

2 Upevněte montážní desku na stěnu.

– Přidržte montážní desku na stěně a vyznačte 
místo pro horní montážní otvor. Zkontrolujte, zda 
je montážní deska orientována správnou stranou 
nahoru. Všimněte si šipek směřujících k horní 
straně montážní desky. Viz obr. 5.

– Vyvrtejte vhodný otvor pro dodanou hmoždinku 
a zasuňte hmoždinku. Hmoždinky a šrouby, které 
se mají použít, jsou na obr. 4.

– Dočasně upevněte montážní desku na horní vyvr-
tané otvory a poté vyznačte na stěně pozice pro 
vyvrtání dolních otvorů.

– Sejměte montážní desku ze stěny a vyvrtejte 
dolní dva otvory.

– Vložte hmoždinky a upevněte montážní desku na 
stěnu pomocí šroubů. 

– Utáhněte všechny šrouby a zkontrolujte, že je 
montážní deska upevněna.

3 Dle potřeby vylámejte v pláštích jednotek výřezy pro 
vedení kabelů.
– Například kruhové vedení potřebuje přístup 

k horní části ústředny.
– Bude také nutné připravit otvory například pro 

vedení kabelů síťového napájení, uzemnění, napá-
jení stejnosměrným proudem a baterií.

– Připravené výřezy opatřete vhodnými kabelovými 
průchodkami. Aby byl zachován kladný výsledek 
zkoušky IP30, použijte kabelovou průchodku M20 
s pojistnou maticí.

4 Zavěste a upevněte ústřednu na montážní desku.
– Lehce zašroubujte horní dva šrouby do montážní 

desky na stěně.
– Zavěste ústřednu na tyto uvolněné šrouby 

a přišroubujte dolní dva šrouby. Viz obr. 8 nebo 
obr. 10.

– Utažením všech čtyř šroubů upevněte ústřednu.
– Odstraňte ze skříně nečistoty.

Poznámka
Zkontrolujte, že jsou úchyty na stěně dosta-
tečně silné, aby unesly hmotnost montážní 
desky a ústředny. Upozorňujeme, že hmot-
nost skříně závisí na velikosti použité baterie.
10 Instalační příručka Verze dokumentu 3.0



Systém elektrické požární signalizace PROFILE Montáž ústředny Pro215/815/885 na stěnu
Obr.5: Upevnění montážní desky pro ústřednu Pro215/815/
885
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Obr.6: Upevnění montážní desky a celkové rozměry v mm pro ústřednu Pro215S
1 – Otvory montážního rámu
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Montáž ústředny Pro215/815/885 na stěnu Systém elektrické požární signalizace PROFILE
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Obr.7: Upevnění montážní desky a celkové rozměry v mm pro ústředny Pro215D, Pro815D,Pro815D-CH a Pro885D
1 – Otvory montážního rámu
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Systém elektrické požární signalizace PROFILE Montáž ústředny Pro215/815/885 na stěnu
Obr.8: Upevnění skříně ústředny Pro215D nebo Pro815/885 k montážní desce s hlubokým krytem – pohled 

Obr.9: Upevnění skříně ústředny Pro215D nebo Pro815/885 k montážní desce s hlubokým krytem – pohled zezadu
Instalační příručka Verze dokumentu 3.0 13



Montáž ústředny Pro215/815/885 na stěnu Systém elektrické požární signalizace PROFILE
Obr.10: Upevnění skříně ústředny Pro215S k montážní desce s mělkým krytem – pohled zepředu

Obr.11: Upevnění skříně ústředny Pro215S k montážní desce s mělkým krytem – pohled zezadu
14 Instalační příručka Verze dokumentu 3.0



Systém elektrické požární signalizace PROFILE Montáž do rámu
4.3 Montáž do rámu
Ústřednu lze namísto instalace na stěnu nainstalovat 
také pomocí sady pro montáž do rámu. Postup instalace 
ústředny pomocí sady pro montáž do rámu:
1 Nejprve nasaďte ústřednu na středový držák sady 

pro montáž do rámu. Viz položka 2 na obr. 12. Ujis-
těte se, že do vnějších otvorů montážního rámu jsou 
zašroubovány šrouby.

2 Umístěte ústřednu do středového držáku. Nasuňte 
horní držák na ústřednu. Viz položka 1 na obr. 12. 
Upevněte ústřednu podle vyobrazení A na obr. 13. 

Ujistěte se, že do vnějších otvorů montážního rámu 
jsou zašroubovány šrouby.

3 Pomocí dolního držáku (položka 3 na obr. 12) upev-
něte bateriovou skříň pod ústřednu tak, aby mezi 
nimi nebyla mezera (pro zajištění stupně krytí IP30). 
Ujistěte se, že do vnějších otvorů montážního rámu 
jsou zašroubovány šrouby, viz vyobrazení B na 
obr. 13.
Poznámka: Můžete také umístit držák pod baterio-
vou skříň a nainstalovat ústřednu současně 
s bateriovou skříní.

Obr.12: Sada pro montáž do rámu
1 – Horní držák
2 – Středový držák
3 – Dolní držák pro bateriovou skříň

1

2

3
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Zapojení kabeláže mezi jednotkami Systém elektrické požární signalizace PROFILE
5 Zapojení kabeláže mezi 
jednotkami

V případě instalace více modulů je možné vést kabel 
síťového napájení a uzemňovací kabel mezi jednotkami 
namísto vedení samostatných kabelů do každé jed-
notky. Viz obr. 15.

5.1 Připojení ochranných uzemňo-
vacích kabelů 

A

B

A

B

Obr.13: Popis sady pro montáž do rámu

UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí vzájemného rušení 
signálů mezi jednotlivými kabely.
Věnujte zvýšenou pozornost vedení 
přenosových kabelů, abyste předešli 
vzájemnému rušení.

NEBEZPEČÍ
V ovládacím panelu PROFILE je 
vedeno vysoké napětí, které 
představuje nebezpečí usmrcení či 
vážného zranění.
Zajistěte odpovídající uzemnění 
systému.
Kromě požadavků na uzemnění podle 
místních předpisů musíte rovněž 
dodržovat tato ustanovení:
 Všechny nechráněné kovové sou-

části a kabelové vodiče musejí být 
v ovládacím panelu připojeny 
k uzemnění.

 Skříň ovládacího panelu musí být 
uzemněná dle postupu uvedeného 
v této příručce.
16 Instalační příručka Verze dokumentu 3.0



Systém elektrické požární signalizace PROFILE Připojení ochranných uzemňovacích kabelů
Uzemnění musí být zapojené tak, jak je uvedeno na 
obr. 14. (Příklad na obr. 14 je pouze ilustrační – vaše 
instalace mu nemusí přesně odpovídat.) Uzemňovací 
kabely mezi jednotkami veďte vhodnými vylamovacími 
otvory.
Některá uzemnění (uvnitř jednotek) jsou připravena 
z výroby. Vaším úkolem je připojit další uzemňovací 
vedení např. mezi jednotkami. V některých případech 
bude možná nutné sejmout kryty konektorů síťového 

napájení, aby bylo možné připojit jejich uzemnění 
k zemnicím přípojnicím skříní – viz „Připojení ke konek-
torům síťového napájení“ na stránce 21.
Nakonec zkontrolujte, že systémový vodič 0 V není 
uzemněný. To proveďte kontrolou odporu mezi svorkou 
0 V napájecího zdroje a některým ze zemnicích konek-
torů. Hodnota odporu by měla být velmi vysoká. Je-li 
nízká, zjistěte příčinu.
Instalační příručka Verze dokumentu 3.0 17



Připojení ochranných uzemňovacích kabelů Systém elektrické požární signalizace PROFILE
Obr.14: Ochranné uzemnění ústředen Pro32xD a Pro32xBB
1 – Druhý vodič uzemňovacího kabelu
2 – Mezi skříní a dvířky (ústředna)
3 – Mezi skříněmi
4 – Mezi černým konektorem síťového napájení a zemnicí přípojnicí skříně
5 – Mezi skříní a dvířky (bateriová skříň)

1

2

3

4
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Systém elektrické požární signalizace PROFILE Zapojení kabelů síťového napájení a kabelů stejnosměrného proudu
5.2 Zapojení kabelů síťového 
napájení a kabelů 
stejnosměrného proudu 

Zapojte kabely podle obr. 15. (Příklad na obrázku je 

pouze ilustrační – vaše instalace mu nemusí přesně 
odpovídat.) Veďte kabely mezi jednotkami vhodnými 
vylamovacími otvory.

Obr.15: Připojení výstupů napájecích zdrojů v ústřednách Pro32xD a Pro32xBB.
1 – Kabel stejnosměrného proudu (černá dvojlinka). Připojení se provádí odizolováním části vodiče a uchycením do šroubové 

svorky. Konektory jsou v napájecím zdroji označeny jako „Výstup stejnosměrného napájení (+ a-)“.
2 – Černý kabel síťového napájení (krátký)
3 – Černý kabel síťového napájení (dlouhý)
4 – Podrobnosti viz obr. 34 na stránce 39.
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Zapojení ethernetových kabelů Systém elektrické požární signalizace PROFILE
5.3 Zapojení ethernetových kabelů 
Zapojte kabely napájení z baterie podle obr. 16. (Příklad 
na obrázku je pouze ilustrační – vaše instalace mu 

nemusí přesně odpovídat.) Veďte kabely mezi jednot-
kami vhodnými vylamovacími otvory.
V bateriové skříni ponechte kabely volné – připojíte je 
později (viz „Instalace baterií do ústředen Pro32xD 
a Pro32xBB“ na stránce 24).

Obr.16: Kabely napájení z baterie v ústřednách Pro32xD a Pro32xBB
1 – Kabely napájení z baterie
2 – Kabel termistoru
3 – Podrobnosti viz položka 3 – na obr. 34 na stránce 39.
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Systém elektrické požární signalizace PROFILE Zapojení kabelů napájecího zdroje, baterie a ochranného uzemnění
5.4 Zapojení kabelů napájecího 
zdroje, baterie a ochranného 
uzemnění 

Máte-li ústřednu Pro16xD nebo Pro16xBB, připojte 
kabely napájení z baterie podle obr. 17.
K bateriím kabely připojíte později (viz „Instalace baterií 
do ústředen Pro16xD, Pro16xBB, Pro815 a Pro885“ na 
stránce 25).

5.5 Připojení ke konektorům 
síťového napájení

Informace o připojení a vedení kabelu síťového napájení 
jsou uvedeny v části „Zapojení kabelů síťového napájení 
a kabelů stejnosměrného proudu“ na stránce 19 nebo 
v části „Zapojení kabelů napájecího zdroje, baterie 
a ochranného uzemnění“ na stránce 21.
Než připojíte kabel síťového napájení:
1 Zajistěte, aby kabel síťového napájení nebyl pod 

napětím.
2 Sejměte kryt konektoru síťového napájení dle vyob-

razení na obr. 18.
3 Připevněte kabel síťového napájení do svorek dle 

obr. 18 (zde je sice znázorněn pouze zemnicí vodič, 
ale připojte všechny tři vodiče dle označení na konek-
toru – N je nulový vodič, L je fáze).
Zkontrolujte, zda je zemnicí vodič připojen podle 
pokynů v části „Připojení ochranných uzemňovacích 
kabelů“ na stránce 16 nebo „Zapojení kabelů napá-
jecího zdroje, baterie a ochranného uzemnění“ na 
stránce 21.

4 Osaďte zpět kryt.

Obr.17: Kabeláž v ústřednách Pro16xD a Pro16xBB.
1 – Kabel napájení z baterie Viz „Instalace baterií do ústředen 

Pro16xD, Pro16xBB, Pro815 a Pro885“ na stránce 25.
2 – Kabel stejnosměrného proudu (černá dvojlinka). Připojení 

se provádí odizolováním části vodiče a uchycením do šrou-
bové svorky. Konektory napájecího zdroje jsou označeny 
jako Výstup stejnosměrného napájení (+ a-).

3 – Černý kabel síťového napájení (krátký)
4 – Uzemnění mezi černým konektorem síťového napájení ve 

vstupu do ústředny a uzemňovací svorkovnicí.
5 – Kabel termistoru baterie Připevněte jej lepicí páskou k horní 

části baterie.
6 – Podrobnosti viz obr. 34 na stránce 39.
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NEBEZPEČÍ
Nebezpečí usmrcení nebo vážného 
zranění. Než začnete pracovat na 
připojení kabelu síťového napájení, 
ověřte, zda kabel není pod napětím. 
Zajistěte, aby kabel nebyl připojen 
k napájení nebo aby bylo napájení 
odpojeno.
Instalační příručka Verze dokumentu 3.0 21



Instalace kruhových vedení Systém elektrické požární signalizace PROFILE
6 Instalace kruhových 
vedení

Níže popsaným postupem nejprve nainstalujte kruhová 
vedení v budově s dočasným zapojením pro účely zkou-
šek. Po úspěšné zkoušce zapojte kruhová vedení defini-
tivně.

6.1 Vedení a prozatímní připojení 
kruhových vedení

1 Instalujte kabeláž kruhových vedení v budově 
a připojte patice prvků podle plánu systému. 
Podobně nainstalujte veškeré ostatní kabely nutné 
pro pomocné moduly. Viditelně označte kladný 
a záporný vodič kruhového vedení.
V této fázi nezapojujte žádné patice izolátorů ani 
žádné jiné moduly a neosazujte automatické hlásiče, 
protože by mohlo dojít k jejich poškození při vysoko-

napěťovém testu izolace. Všechna dočasná zapojení 
proveďte pomocí svorkovnic (viz obr. 19), abyste 
zajistili spojitost.
Podrobnosti o připojení jsou uvedeny v návodech 
nebo na štítcích jednotlivých prvků.

2 V ovládacím panelu veďte kabely kruhových vedení 
skrz vhodné výřezy. Podle potřeby použijte vhodné 
kabelové průchodky. Aby byl zachován kladný výsle-
dek zkoušky IP30, použijte kabelovou průchodku 
M20 s pojistnou maticí. Ponechte dostatečně 
dlouhé konce vodičů (přibližně 600 mm).

3 Připojte konce vodičů kruhových vedení do svorkov-
nice se šroubovými svorkami, viz obr. 19. Nechte 
kabely volně uvnitř ústředny.

4 Doporučujeme spojit stínění kruhového vedení se 
zemí. Propojte stínění mezi jednotlivými úseky. 
Zapojte stínění do vhodné zemnicí přípojnice 
(obr. 20). Zemnicí přípojnice se nachází například 
v horní části zadní stěny ústředny.

Obr.18: Připojení kabelu síťového napájení

y
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Systém elektrické požární signalizace PROFILE Kontrola izolace
6.1.1 Zapojení konvenčních detektorů
Je-li nutné zapojit konvenční detektory do větve kruho-
vého vedení, použijte modul rozhraní DIM800 nebo 
DDM800.
Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci k modulu 
DIM800 nebo DDM800.

6.2 Kontrola izolace

1 Upozorňujeme, že níže uvedená měření je třeba zdo-
kumentovat a záznam předat zákazníkovi.

2 Kontroly izolace musí probíhat při 500 V (podle toho 
nastavte měřič).

3 Proveďte obvyklá měření izolace, například změřte 
odpor mezi dvěma vodiči kruhového vedení a odpor 
mezi vodiči kruhového vedení a zemí.

4 Pokud naměříte hodnoty pod 1 MΩ, v systému je 
chyba a ústředna nebude fungovat. V takovém pří-
padě identifikujte závadu a opravte ji.

5 U hodnot od 1 MΩ do 30 MΩ zjistěte příčinu 
a pokuste se zvýšit odpor na 30 MΩ.

6.3 Zapojení zbývajících modulů
Nyní zapojte do kruhových vedení zbývající moduly 
a patice izolátorů.

6.4 Měření odporu kruhového vedení
1 Upozorňujeme, že níže uvedená měření je třeba zdo-

kumentovat a záznam předat zákazníkovi.
2 Proveďte obvyklá měření odporu kruhového vedení.
3 Ověřte, zda se naměřené hodnoty přijatelně blíží 

očekávaným hodnotám vypočteným ve fázi návrhu.    
4 Zkontrolujte, zda jsou odpory kladného a záporného 

vodiče kruhového vedení stejné (v rámci přijatelných 
mezí). Pokud zjistíte problém, odstraňte jej.

5 Odpojte dočasná zapojení do svorkovnice (viz 
obr. 19).

6.5 Definitivní zapojení kruhových 
vedení

1 Zapojte vodiče kruhových vedení do příslušných 
konektorů (obr. 21).
Popisy kontaktů jsou uvedeny na štítcích na konek-
torech kruhového vedení na desce. (Kruhová vedení 
se zapojují do desky PFI800 nebo PLX800, je-li osa-
zena.)

2 Zasuňte konektory do zásuvek na desce.

Obr.19: Prozatímní připojení kruhového vedení.
Čárkované čáry představují kabeláž kruhového vedení.

Obr.20: Zemnicí přípojnice

UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí poškození zařízení. Než použijete 
vysokonapěťový tester izolace, ověřte, že 
v okruhu nejsou zapojena žádná zařízení 
náchylná k poškození, jako jsou patice 
izolátorů a pomocné moduly.

Obr.21: Konektor vodičů kruhového vedení
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Instalace baterií Systém elektrické požární signalizace PROFILE
7 Instalace baterií
7.1 Instalace baterií do 

ústředen Pro32xD 
a Pro32xBB

1 Upozorňujme, že v případě ústředen Pro32xD 
a Pro32xBB jsou baterie umístěny v externí bateri-

ové skříni PBB801 (viz obr. 1 na stránce 7). Následu-
jící postup platí pro instalaci baterií ve skříni PBB801.

2 Umístěte držák k přednímu spodnímu okraji bateri-
ové skříně (obr. 22, položka 3).

3 Dočasně vložte první baterii (obr. 22, položka 1) do 
skříně tak, aby kladná svorka směřovala ven ze 
skříně.

4 Připojte červený vodič kabelu baterie ke kladné 
svorce první baterie.

5 Vyjměte baterii, otočte ji a znovu zasuňte orientova-
nou tak, jak je zobrazeno na obrázku.

6 Stejně jako první baterii připojte i druhou baterii 
(obr. 22, položka 2).

7 Pokud byla dodána, použijte zajišťovací svorku bate-
rie. Podrobnosti naleznete v návodu, který se dodává 
se svorkou.

8 Vyhledejte pojistkovou soupravu (obr. 23). Ze sou-
pravy vyjměte pojistku a uložte ji na bezpečné místo 
(pojistku později vrátíte v rámci postupu uvádění do 
provozu). Pomocí soupravy připojte zbývající svorky 
baterií.

9 K horní části druhé baterie připevněte lepicí páskou 
termistor.

NEBEZPEČÍ
Záložní baterie mohou přivádět 
vysoký proud, který při práci na 
ústředně představuje nebezpečí 
poranění a poškození zařízení.
Dbejte na to, abyste omylem 
nezkratovali svorky baterie, zejména 
pak při instalaci držáku baterie. 
Baterie se dodávají nabité.

Varianty baterií
Vámi používané baterie se mohou lišit od 
baterií na ilustracích níže (na ilustracích jsou 
baterie POWER SONIC 40 Ah).

Obr.22: Instalace baterie do skříně PBB801.
1 – První baterie
2 – Druhá baterie
3 – Držák

31
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Systém elektrické požární signalizace PROFILE Instalace baterií do ústředen Pro16xD, Pro16xBB, Pro815 a Pro885
7.2 Instalace baterií do ústředen 
Pro16xD, Pro16xBB, Pro815 
a Pro885

Baterie se do ústředen Pro16xD, Pro16xBB, Pro815 
a Pro885 instalují podobným způsobem jako do skříně 
PBB801, jenž je popsán výše.

Postup se liší v tom, že baterie se instalují do vlastní 
skříně ústředny a jsou jinak orientovány – viz obr. 24 pro 
instalací baterií do ústředen Pro16xD a Pro16xBB, 
obr. 25 pro instalací baterií do ústředny Pro815 a obr. 26 
pro instalací baterií do ústředny Pro885.

Obr.23: Pojistková souprava
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Instalace baterií do ústředen Pro16xD, Pro16xBB, Pro815 Systém elektrické požární signalizace PROFILE
Obr.24: Instalace baterií do ústředen Pro16xD a Pro16xBB
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Systém elektrické požární signalizace PROFILE Instalace baterií do ústředen Pro16xD, Pro16xBB, Pro815 a Pro885
Obr.25: Instalace baterií do ústředny Pro815D-CH
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Instalace baterií do ústředny Pro215S Systém elektrické požární signalizace PROFILE
7.3 Instalace baterií do ústředny 
Pro215S 

1 Z desky PFI800 vyjměte pojistku baterie.
2 Připojte kabely baterie ke svorkám BATT+ a BATT- 

na desce PFI800. Každá svorka je na desce dvakrát, 

použijte vždy jednu z nich. Připojte červený kabel ke 
kladné svorce a černý kabel k záporné svorce.

3 Umístěte baterie na dno skříně ovládacího panelu.
4 Připojte kabely baterie ke svorkám baterie +ve na -

ve.
5 Pokud byla dodána, použijte zajišťovací svorku bate-

rie. Podrobnosti naleznete v návodu, který se dodává 
se svorkou.

6 Připojte vnitřní vodič baterie mezi baterie (svorky 
+ve na -ve). Pamatujte, že ovládací panel nebude 
napájen z baterií, dokud nebude zapnuto síťové 
napájení.

7 Vyhledejte vodič termistoru tepelné kompenzace. 
Ten vede od konektoru označeného jako TERMIS-
TOR J3 na desce PFI800 připojené k napájení. Pás-
kou připevněte termistor na konci vodiče do vhodné 
polohy na stranu baterie.

8 Vraťte zpět pojistku baterie.

Obr.26: Instalace baterií do ústředny Pro885D

VAROVÁNÍ
Záložní baterie mohou přivádět 
vysoký proud, který při práci na 
ústředně představuje nebezpečí 
poranění a poškození zařízení.
Dbejte na to, abyste omylem 
nezkratovali svorky baterie, zejména 
pak při instalaci držáku baterie.
Baterie se dodávají nabité.
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Systém elektrické požární signalizace PROFILE Instalace opakovacích ústředen
9 Označte baterie aktuálním datem.

8 Instalace opakovacích 
ústředen

Postup instalace opakovačů PR1DS a PR8AS:

8.0.1 Instalace skříně
Postup instalace skříně
1 Určete způsob montáže na stěnu (obvykle šrouby do 

hmoždinek) a vyhodnoťte požadované velikosti 
upevňovacích prvků. 
– Berte v úvahu typ stěny (plná cihla, dřevo apod.) 

a hmotnost sestavené skříně ovládacího panelu. 
– Na hmotnost skříně má obvykle velký vliv velikost 

baterií.
2 Na stěně si vyznačte místo vrtaného otvoru pro horní 

(prostřední) montážní otvor. Montážní otvor je vyob-

razen jako položka 2 na obr. 28. Vyvrtejte otvor 
a vložte hmoždinku.

3 Vložte šroub a zavěste skříň za horní otvor. 
4 Zajistěte, aby skříň byla umístěna vodorovně, 

a vyznačte si na stěně vrtané otvory spodních mon-
tážních otvorů. 
– Vyvrtejte spodní upevňovací otvory a vložte do 

nich hmoždinky.
– Vložte šrouby a dokončete upevnění skříně na 

stěnu.
5 Ověřte, že skříň je pevně uchycena.
6 Odstraňte nečistoty ze skříně.
7 Postup připojení opakovačů je uveden v části „Insta-

lace zónových kontrolek PZ4x nebo PZ8x“ na 
stránce 74.

Opačným postupem provedete zpětnou montáž sou-
částí do skříně.

Obr.27: Instalace baterií do ústředny Pro215S
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.
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Obr.28: Mělká ústředna s jedním kruhovým vedením PROFILE a externí tablo obsluhy se zdrojem PROFILE PR8AS – celkové 
a montážní rozměry, výřezy Ø 20 mm (13×)
1 – Výřezy
2 – Montážní otvor Ø 5,5 mm
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Systém elektrické požární signalizace PROFILE Zapojení opakovačů
8.1 Zapojení opakovačů 
Opakovače PR1DS a PR8AS se do systému zapojují 
přes Ethernet. 

8.1.1 Instalace ethernetového 
přepínače

Je-li zapojeno více opakovačů nebo jsou-li k připojení 
opakovačů použity optické kabely, musí být instalován 
ethernetový přepínač.
1 Upevněte ethernetový přepínač pomocí dodaných 

šroubů. Viz položka 1 na obr. 30.

2 Volitelně můžete propojit zemnicím kabelem zemnicí 
šroub a zemnicí přípojnici na stěně skříně (viz obr. 39 
na stránce 45).

3 Připojte k přepínači ethernetový kabel. Druhý konec 
ethernetového kabelu zapojte do konektoru označe-
ného XP15 ETH na hlavní desce PFI800. Tento 
konektor se nachází přibližně v polovině desky na 
jejím levém okraji.

4 Připojte kabely do konektorů 24 V na ethernetovém 
přepínači. Druhé konce napájecích kabelů zapojte do 
konektoru označeného XT6 PWR nebo XT7 PWR na 
hlavní desce PFI800, případně je můžete připojit do 
jednoho z výstupů 24 V na pojistkové desce FB800, 
je-li osazena.

Obr.29: Mělký stejnosměrný kompaktní opakovač PROFILE PR1DS – celkové a montážní rozměry

1
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Zapojení opakovačů Systém elektrické požární signalizace PROFILE
5 Nakonfigurujte ethernetový přepínač podle popisu 
v jeho návodu k instalaci.

8.1.2 Zapojení kompaktního opakovače 
PR1DS

Připojení kompaktního opakovače PR1DS 
k ovládacímu panelu
1 Kompaktní opakovač PR1DS lze k ovládacímu 

panelu připojit následujícími prostředky:
– ethernetový kabel z konektoru XP15 na kartě 

PFI800
– ethernetový kabel ze standardního portu etherne-

tového přepínače
– ethernetový optický kabel z optického portu 

ethernetového přepínače pomocí kruhového 
redundantního propojení

2 Připojte zemnicí vodič síťového napájení 
k zemnicímu kontaktu.

3 Připojte napájení 24 V ss z desky PFI800 ke kom-
paktnímu opakovači pomocí redundantních linek, jak 
je uvedeno v tabulce 2.

Obr.30: Instalace opakovače PR8AS s ethernetovým přepínačem
1 – Šroub zemnicího kabelu (volitelné)

1

PFI800 – svorky
napájení

Grafické uživatelské 
rozhraní – svorky
napájení

XT5 (24 V OUT1) + X501 (+24 V ss)

XT5 (24 V OUT1) - X501 (0 V)

XT5 (24 V OUT2) + X502 (+24 V ss)

XT5 (24 V OUT2) - X502 (0 V)

Tabulka 2: Připojení napájení kompaktního opakovače k desce 
PFI800
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Systém elektrické požární signalizace PROFILE Instalace baterií do zařízení PR8AS
8.1.3 Zapojení externího tabla obsluhy 
se zdrojem PR8AS

Připojení externího tabla obsluhy se zdrojem 
PR8AS k ovládacímu panelu
1 Uživatelské rozhraní externího tabla obsluhy se zdro-

jem PR8AS lze k ovládacímu panelu připojit následu-
jícími prostředky: 
– ethernetový kabel z konektoru XP15 na kartě 

PFI800
– ethernetový kabel ze standardního portu etherne-

tového přepínače
– ethernetový optický kabel z optického portu 

ethernetového přepínače pomocí kruhového 
redundantního propojení 

– Při připojování těchto kabelů zajistěte kabel síťo-
vého napájení pomocí kabelové průchodky 
a použijte typ kabelu vhodný pro použitý typ opa-
kovače (ethernetový kabel nebo optický kabel).

2 Připojte zemnicí vodič síťového napájení 
k zemnicímu kolíku/skříni. 

3 Připojte vodiče síťového napájení ke svorkovnici síťo-
vého napájení na skříni. 

Vodič ochranného uzemnění z předního krytu musí být 
připojen k zemnicímu kolíku/krabici skříně.

8.2 Instalace baterií do zařízení 
PR8AS 

1 Z desky PMM800 vyjměte pojistku baterie.
2 Zapojte kabely baterie ke svorkám označeným 

BATT+ a BATT- na desce PMM800 na horní straně 
napájecího zdroje. Každá svorka je na desce dvakrát, 
použijte vždy jednu z nich. Připojte červený kabel ke 
kladné svorce a černý kabel k záporné svorce.

3 Umístěte baterie na dno skříně ovládacího panelu.
4 Připojte kabely baterie ke svorkám baterie +ve na -

ve.
5 Pokud byla dodána, použijte zajišťovací svorku bate-

rie. Podrobnosti naleznete v návodu, který se dodává 
se svorkou.

6 Připojte vnitřní vodič baterie mezi baterie (svorky 
+ve na -ve). Pamatujte, že ovládací panel nebude 
napájen z baterií, dokud nebude zapnuto síťové 
napájení.

7 Vyhledejte vodič termistoru tepelné kompenzace. 
Ten vede od konektoru označeného jako TERMIS-
TOR J3 na desce PMM800 připojené k napájení. 
Páskou připevněte termistor na konci vodiče do 
vhodné polohy na stranu baterie.

8 Vraťte zpět pojistku baterie.
9 Označte baterie aktuálním datem.
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Záznam instalace Systém elektrické požární signalizace PROFILE
9 Záznam instalace
Místnímu personálu předejte veškeré příslušné infor-
mace, jako jsou schémata vedení kabelů a výsledky 
zkoušek kabelů.

10 Závěrečné kontroly
1 Zkontrolujte, zda jsou všechny napájecí a signálové 

kabely bezpečně zapojené se správnou polaritou.

2 Zkontrolujte, zda jsou všechny napájecí a signálové 
kabely uvnitř skříní vhodně vedené a řádně uspořá-
dané.

3 Zkontrolujte, zda jsou všechny zemnicí kabely bez-
pečně připojené.

4 Zkontrolujte, zda jsou všechna stínění kruhových 
vedení připojená k zemnicí přípojnici.

5 Zkontrolujte, zda jsou všechny instalované kabely 
a signálové vodiče správně označené.

6 Zkontrolujte, zda jsou všechny skříně čisté 
a uklizené, například zda se v nich nenacházejí žádné 
odřezky kabelů či izolace.

Obr.31: Baterie pro opakovač PR8AS
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Systém elektrické požární signalizace PROFILE Instalace desky vnějšího rozhraní PROFILE PFI800
11 Instalace desky vnějšího rozhraní PROFILE PFI800

Obr.32: Deska vnějšího rozhraní PROFILE PFI800
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Připojení lokálních zařízení k desce PFI800 Systém elektrické požární signalizace PROFILE
11.1 Připojení lokálních zařízení 
k desce PFI800

11.2 Zapojení lokálních sirén
Lokální sirény jsou sirény zapojené přímo do desky 
PFI800, na rozdíl od sirén v adresovatelném kruhovém 
vedení.
Připojte sirény podle obr. 33 (položka 4). Na obrázku je 
znázorněna pouze jedna siréna – více sirén lze připojit 
paralelně.
Součástí dodávky jsou ukončovací kondenzátory. 
Osaďte kondenzátory za nejvzdálenější sirénu. Konden-
zátory lze zapojit bez ohledu na polaritu. Nebude-li se 
sirénový výstup ovládacího panelu používat, zapojte 
kondenzátor přímo do svorek sirénového výstupu (je 
bezpečnější osadit kondenzátory, protože tím se přede-
jde možným hlášením poruch).

UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí vzájemného rušení 
signálů mezi jednotlivými kabely.
Věnujte zvýšenou pozornost vedení 
přenosových kabelů, abyste předešli 
vzájemnému rušení.
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Systém elektrické požární signalizace PROFILE Připojení zadání pod dohledem
11.3 Připojení zadání pod dohledem
Zadání pod dohledem je aktivní, když je odpor mezi 
vstupními svorkami + a - nízký (například při sepnutí 
zkratovacího spínače). K umožnění detekce krátkého 
spojení a otevřeného obvodu ve vedení přepínače slouží 
odpory.
Zadání pod dohledem můžete použít pouze v případě, že 
je nastavené v konfiguraci (konfiguraci lze upravit např. 
v nástroji MZX Consys).
Připojte přepínač pomocí sériově a paralelně zapojených 
odporů, viz obr. 33. Odpory jsou součástí dodávky. Pře-

pínač si obstarejte od externího dodavatele.
Nejste-li si jistí, zda se zadání pod dohledem používá, při-
pojte přímo ke svorkám ukončovací odpor 10 kΩ (zame-
zíte tím hlášení poruchy).

Obr.33: Vstupy a výstupy na desce PFI800. Označení odpovídá značení na desce tištěných spojů.
1 – Poplachové relé. Zobrazeno v normální poloze (není poplach).
2 – Relé poruchy. Zobrazeno v normální poloze (není porucha).
3 – Viz část „Připojení zadání pod dohledem“ na stránce 37.
4 – Viz část „Zapojení lokálních sirén“ na stránce 36.

–

–

–

–

–
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Kontrola připojení desky PFI800 Systém elektrické požární signalizace PROFILE
11.4 Kontrola připojení desky PFI800
Připojení desky PFI800 jsou znázorněna na obr. 34. 
V této příručce nejsou popsána všechna připojení. 
Položky 2 a 3 by měly být již připojeny v předchozích 
krocích (které se odkazují na tento obr.).
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Systém elektrické požární signalizace PROFILE Zjištění pozic přepínačů a můstků na desce PFI800
11.5 Zjištění pozic přepínačů 
a můstků na desce PFI800

Na desce PFI800 je celá řada konektorů, můstků 
a konfiguračních spínačů, které se používají například při 

diagnostice problémů nebo konfiguraci desky pro doplň-
kové moduly. Podrobnosti o nich nespadají do rozsahu 
této příručky a ve většině případů se uplatní tovární 
nastavení. V případě nutnosti naleznete podrobnosti 

Obr.34: Připojení na desce PFI800
1 – Kruhová vedení, zadání pod dohledem 1, zadání pod dohledem 2, siréna, poplachové relé a relé poruchy, 24 V, nouzový poplach 

(EA).
2 – Kabel stejnosměrného proudu (černá dvojlinka), na desce označeno jako „XT9 PSU“. Druhý konec viz položka 1 – na obr. 15 

(Pro32xD a Pro32xBB), nebo položka 2 – na obr. 17 (Pro16xD nebo Pro16xBB).
3 – K bateriím, na desce označeno jako „XT10 BAT“. Viz část „Zapojení ethernetových kabelů“ na stránce 20nebo „Zapojení 

kabelů napájecího zdroje, baterie a ochranného uzemnění“ na stránce 21.

1

2

3

2

3
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Nastavení můstků a přepínačů DIP Systém elektrické požární signalizace PROFILE
v dalších příručkách a materiálech, jako jsou například 
instalační listy.

11.6 Nastavení můstků a přepínačů 
DIP

Většina můstků a přepínačů DIP na doplňkových zásuv-
ných kartách uživatelského rozhraní desky PFI800 je 
vhodně nastavena již při dodání. Například režim ladění 
je deaktivován, režim zavádění je deaktivován atd. 
Výchozí tovární nastavení je v následujících tabulkách 
označeno hvězdičkou (*). 
Některé speciální projekty vyžadují specifické provozní 
nastavení.

Označení na 
desce

Funkce

SW1 Tlačítko hlavního resetu

SW2 Tlačítko resetu MCPU

SW3 Tlačítko resetu LIOMCU

SW4 Tlačítko resetu poplachu

SW5 Tlačítko ztišení

SW6 Viz tab. 6, 7 a 8.

SW7 Viz tab. 9, 10, 11 a 12.

J1 Viz tab. 4.

J2 Viz tab. 4.

J3 Viz tab. 4.

J4 Viz tab. 4.

J5 Viz tab. 4.

XT1 Svorky: poplachové relé 1, 
zadání pod dohledem 1 a 2, 
levý kanál externí sběrnice N-
Bus/R-Bus

XT2 Svorky: relé poruchy 2, oddě-
lený vstup 1 a 2, pravý kanál 
externí sběrnice N-Bus/R-Bus

XT3 Svorky: relé 3, kruhové vedení 
A a B

XT4 Svorky: relé 4, kruhové vedení 
C a D

XT5 Svorky: nouzový výstup alarmu, 
výstup sirén 1 a 2, výstup 24 V 
1 a 2

XT6 Svorky: napájení 24 V a 5 V pro 
karty třetích stran

XT7 Svorky: napájení 24 V a 5 V pro 
karty třetích stran

Tabulka 3: Funkce přepínačů DIP a konektorů desky PFI800

XT8 Svorky: napájení 24 V pro pojis-
tkovou desku FB800

XT9 Svorky: připojení napájecího 
zdroje

XT10 Svorky: připojení baterie 
a termistoru baterie

XP1 Konektor: kontrolky na předním 
panelu černé skříňky: poplach, 
porucha, systémová chyba

XP2 Konektor: rozhraní I2C 
a napájení 5 V

XP3 Konektor: sběrnice IO-Bus

XP4 Konektor: do interního grafic-
kého uživatelského rozhraní

XP5 Konektor: do PSC800

XP6 Konektor: externí sběrnice N-
Bus pro ladění

XP7 Konektor: port RS-232 pro 
ladění LIOMCU

XP8 Konektor: port RS-232 pro 
ladění MCPU

XP9 Konektor: COM1 RS-232

XP10 Konektor: COM2 RS-232

XP11 Konektor: COM3 RS-232

XP12 Konektor: přídavný JTAG pro 
LIOMCU

XP13 Konektor: přídavný JTAG pro 
MCPU

XP14 Konektor: rozhraní USB

XP15 Konektor: ethernetové rozhraní

XP16 Konektor: signály servisního 
kanálu interní sběrnice N-Bus 
pro ladění

XP17 Konektor: signály kanálu kruho-
vého vedení interní sběrnice N-
Bus pro ladění

XP18 Konektor: přídavný JTAG pro 
CPLD

XP19 Konektor: propojení rozhraní 
externí sběrnice N-Bus se 
zásuvnou kartou redundantní 
MCPU

Označení na 
desce

Funkce

Tabulka 3: Funkce přepínačů DIP a konektorů desky PFI800
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Systém elektrické požární signalizace PROFILE Nastavení můstků a přepínačů DIP
Můstek 1-2 2-3 OTEVŘENÝ

J1 – relé 3 Normálně uzavřený[1] Normálně otevřený Neuplatní se

J2 – relé 4 Normálně uzavřený[1] Normálně otevřený Neuplatní se

J3 – monitor MCPU Aktivováno[1] Aktivní (probíhá reset 
MCPU)

Aktivováno

J4 – monitor LIOMCU Aktivováno[4] Aktivní (probíhá reset 
LIOMCU)

Deaktivováno

J5 – režim zavádění MCPU[2]

 Kolíková lišta H1
 Kolíková lišta H2
 Kolíková lišta H3
 Režim zavádění LIOMCU[3]

Aktivováno
Aktivováno
Aktivováno
Aktivováno
Aktivováno

-
-
-
-
-

Deaktivováno[1]

Deaktivováno[1]

Deaktivováno[1]

Deaktivováno[1]

Deaktivováno[1]

Tabulka 4: Nastavení můstků na desce PFI800 
[1] Výchozí.
[2] Pro aktualizaci zavaděče MCPU. Systém vstoupí do tohoto režimu po resetu MCPU.
[3] Pro aktualizaci firmwaru LIOMCU. Systém vstoupí do tohoto režimu po resetu LIOMCU. Při aktualizaci firmwaru musí být deak-

tivován monitor LIOMCU.
[4] Výchozí. Před aktualizací firmwaru deaktivujte.

Kolíková lišta Funkce

H1, H2, H3 neosazené Standardní provozní režim nebo režim stahování konfigurace.

H1 osazená -

H2 osazená Vymazání uložených dat po restartu ústředny.

H3 osazená Režim stahování konfigurace ústředny z USB flash disku.

Tabulka 5: Funkce kolíkových lišt H1, H2 a H3 na desce PFI800

Pozice SW6
[1]

Interní grafické 
uživatelské roz-
hraní na externí 
sběrnici N-BUS
[2]

Interní grafické 
uživatelské roz-
hraní na Ether-
netu
[3]

Interní DCM8xx na 
sběrnici R-BUS
[4]

Žádné zaří-
zení
[5]

1 XP4 1 A ON OFF OFF OFF

2 XP4 1B ON OFF OFF OFF

3 XP4 2 A OFF ON ON ON

4 XP4 2 B OFF ON ON ON

5 XP4 3 A ON OFF ON OFF

6 XP4 3 B ON OFF ON OFF

Tabulka 6: Konfigurace interního grafického uživatelského rozhraní na desce PFI800 
[1] Čísla 1 až 6 jsou na spínači, nikoliv na desce.
[2] Výchozí. Grafické uživatelské rozhraní se připojuje ke konektoru XP4 desky PFI800. Na XT1 je levý kanál externí sběrnice N-Bus.
[3] Konektor XP15 (Ethernet) desky PFI800 slouží pro sériovou komunikaci. Pro hardwarové signály se používá konektor XP4 na 

desce PFI800. Na XT1 je levý kanál externí sběrnice N-Bus.
[4] Monochromatický displej DCM8xx se nachází na sběrnici R-Bus. Pro sériovou komunikaci a hardwarové signály se používá ko-

nektor XP4 na desce PFI800. Rozhraní sběrnice R-Bus je na konektoru XT1.
[5] Na konektoru XT1 je rozhraní sběrnice R-Bus nebo levý kanál externí N-Bus.
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Výměna pojistky na kartě PFI800 Systém elektrické požární signalizace PROFILE
11.7 Výměna pojistky na kartě PFI800
Karta PFI800 je vybavena sedmi vyměnitelnými pojist-
kami. Další informace jsou uvedeny v tabulce 13.

SW6 Aktivace sirén exter-
ním poplachemPozice 7[1]

OFF* Deaktivováno

ON Aktivováno

Tabulka 7: Nastavení aktivace sirén nouzovým poplachem
*Výchozí
[1] Číslo 7 je na přepínači, nikoliv na desce.

SW6 Sledování zemního 
zkratuPozice 8[1]

OFF Deaktivováno

ON* Aktivováno

Tabulka 8: Nastavení sledování zemního zkratu na kartě PFI800
 
* Výchozí
[1] Číslo 8 je na přepínači, nikoliv na desce.

SW7 Aktivace RL3 popla-
chemPozice 1

OFF* Deaktivováno

ON Aktivováno

Tabulka 9: Nastavení aktivace relé RL3 poplachem na kartě 
PFI800 
* Výchozí

SW7 Aktivace RL3 poru-
chouPozice 2

OFF* Deaktivováno

Tabulka 10: Nastavení aktivace relé RL3 poruchou na kartě 
PFI800 
* Výchozí

ON Aktivováno

SW7 Aktivace RL4 popla-
chemPozice 3

OFF* Deaktivováno

ON Aktivováno

Tabulka 11: Nastavení aktivace relé RL4 poplachem na kartě 
PFI800 
* Výchozí

SW7 Aktivace RL4 poru-
chouPozice 4

OFF* Deaktivováno

ON Aktivováno

Tabulka 12: Nastavení aktivace relé RL4 poruchou na kartě 
PFI800 
* Výchozí

VÝSTRAHA
Před výměnou pojistek vždy vypněte 
ústřednu.

SW7 Aktivace RL3 poru-
chouPozice 2

Tabulka 10: Nastavení aktivace relé RL3 poruchou na kartě 
PFI800 (pokračování)
* Výchozí

Číslo pojistky Proud Napětí Typ

FU1 3 A 125 V SSQC3

FU2 3 A 125 V SSQC3

FU3 3 A 125 V SSQC3

FU4 3 A 125 V SSQC3

FU5 1 A 125 V SSQC1

FU6 1 A 125 V SSQC1

FU7 5 A 125 V SSQC5

Tabulka 13: Vlastnosti výměnných pojistek karty PFI800
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Systém elektrické požární signalizace PROFILE Instalace volitelných karet a modulů
Postup výměny pojistek:

1 Identifikujte vypálenou pojistku na desce vizuálně 
nebo zkontrolujte kontinuitu multimetrem. Pojistka 
musí být jednou z uživatelsky vyměnitelných pojis-
tek uvedených v tabulce 13. 

2 Zasuňte šroubovák pod střed pojistky a vytáhněte ji.
3 Ujistěte se, že náhradní pojistka má správnou prou-

dovou kapacitu.
4 Umístěte náhradní pojistku na konektor, ujistěte se, 

že údaj o proudové kapacitě je nahoře, a zatlačte 
pojistku dolů.

12 Instalace volitelných karet 
a modulů

V této fázi připojte do systému případné volitelné karty 
a moduly, například:
 zásuvné karty, jako je karta rozšíření kruhového 

vedení PLX800
 moduly MOXA, CCU3 nebo SM3
 tiskárny
 opakovače
Obecný přehled o tom, jak se osazují zásuvné karty, 
nabízí obr. 35.

12.1 Získání adres zásuvných karet
Při osazování zásuvných karet podle popisu dále v této 
příručce může být nutné nastavit adresovací přepínače 
DIP těchto karet.
Zde je příklad, jak získat adresu, kterou je třeba nastavit:
1 Spusťte konfigurační software. Zde předpokládáme, 

že se jedná o MZX Consys 26.
2 Vstupte do konfigurace systému.
3 Přejděte na položku „Point Regions“ (Oblasti bodů).
4 Přejděte na seznam „Slot Card“ (Zásuvné karty).
5 Vyhledejte číslo adresy zásuvky, v níž je uveden typ 

karty, kterou osazujete (např. PLX800).
6 Toto číslo nesmí být dosud přiřazené – možná si 

budete muset zjistit nastavení přepínačů DIP na již 
osazených kartách.

7 Je-li číslo volné, je nutné je nastavit na přepínači DIP 
na kartě – viz následující část.

12.2 Plán uspořádání zásuvných karet
Aby se zajistil rovnoměrný tok proudu v propojovací 
desce zásuvných karet, naplánujte uspořádání zásuv-
ných karet podobně jako na obr. 36, kde je karta 
PCH800 osazena na opačném konci zásuvkového šasi, 
než je propojovací plochý kabel.

Poznámka
Náhradní pojistky nejsou součástí dodávky. 
Zakupte náhradní pojistky samostatně.

NEBEZPEČÍ
Ujistěte se, že náhradní pojistka má 
správnou proudovou kapacitu. Není-li 
použita správná pojistka, hrozí úraz 
a poškození zařízení.
Není-li pojistka uvedena v tabulce 13, 
nelze ji vyměnit. Nechte desku 
opravit.

Obr.35: Instalace zásuvných karet
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13 Osazení karty rozšíření 
pro kruhová vedení 
PROFILE PLX800

1 Sestavte komponenty zásuvné karty dle obr. 40.
2 Zkontrolujte, zda karta nepotřebuje aktualizaci firm-

waru. Pokud ano, postupujte podle příslušného 
Technického věstníku (TIB).

3 Zjistěte si číslo adresy, které se má nastavit na adre-
sovacím přepínači DIP karty – viz část „Získání adres 
zásuvných karet“ na stránce 43.

4 Při zjišťování adresy zároveň zkontrolujte, zda kru-
hové vedení opravdu potřebuje připojit. Je-li v oddílu 
„Loop Regions“ (Oblasti kruhových vedení) napří-
klad u položky „Loop E“ (Kruhové vedení E) uveden 
text „No addresses“ (Nejsou přiděleny žádné 
adresy), neměli byste toto kruhové vedení připojo-
vat.

5 Nastavte můstek J1 tak, aby kontakt 1 byl zkratován 
s kontaktem 2. Označení J1 naleznete na desce.

Obr.36: Správné umístění zásuvných karet
 Zdroj proudu

Obr.37: Nesprávné umístění zásuvných karet
 Zdroj proudu
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Obr.38: Karta rozšíření pro kruhová vedení PLX800
1 – Zástrčky kruhového vedení
2 – Kontrolka poplachu kruhového vedení A (podobně i pro další kru-

hová vedení).
3 – Kontrolka poruchy kruhového vedení A (podobně i pro další kruhová 

vedení).
4 – Stavová kontrolka
5 – Spínač resetu
6 – Adresovací přepínač DIP

1

2
3

5

6

4
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Systém elektrické požární signalizace PROFILE Osazení karty rozšíření pro kruhová vedení PROFILE PLX800
6 Nastavte adresovací přepínače DIP na zvolené číslo 
adresy karty (viz položka 5 na obr. 38). Nastavení 
naleznete v tabulce 48 na stránce 82.

7 Sejměte z karty zástrčky kruhového vedení 
(položka 1 na obr. 38).

8 Zasuňte kartu do prázdné zásuvky v zásuvkovém 
šasi (viz obr. 35). Šasi může být v ústředně, nebo 
v rozšiřující skříni. Kartu není sice třeba umísťovat do 
konkrétní zásuvky, ale dodržujte obecné pokyny pro 
uspořádání karet a desek v zásuvkovém šasi v části 
„Získání adres zásuvných karet“ na stránce 43. 
Zasuňte kartu, až pevně zapadne na místo.

9 Připojte vodiče kruhového vedení zbavené izolace do 
šroubových svorek zástrčky kruhového vedení. 
Dbejte na správnou polaritu.
Označení konektorů kruhového vedení nebudou 
odpovídat označení kruhového vedení v konfiguraci – 
bude nutné je namapovat. Je-li například osazena 
jedna deska PLX800, konektor pro kruhové vedení A 
na kartě bude odpovídat kruhovému vedení E 
v konfiguraci (kruhová vedení A až D jsou standardně 
na hlavní desce PLX800).

10 Připojte stínění kabelu kruhového vedení do šroubo-
vých svorek nejbližší zemnicí přípojnice (viz obr. 39). 
Zemnicí přípojnice se nacházejí v horní části zadní 
stěny skříně ústředny a rozšiřující skříně (PxD). Jsou 
označeny symbolem uzemnění.

11 Zasuňte zástrčky kruhového vedení do konektorů 
karty.

12 Po zapojení ústředny do elektrické sítě zkontrolujte 
kontrolky, aby byl zajištěn správný provoz – neměla 
by svítit žádná kontrolka kromě stavové, která by 
měla blikat v intervalu 0,5 sekund.

Obr.39: Zemnicí přípojnice

Obr.40: Sestava zásuvné karty
1 – Plošný spoj
2 – Šroub 2,9x19
3 – Ústředna
4 – Vložka
5 – Zástrčka kruhového vedení
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Popis karty rozšíření pro kruhová vedení PLX800 Systém elektrické požární signalizace PROFILE
13.1 Popis karty rozšíření pro kruhová 
vedení PLX800

Obr.41: Umístění můstků, přepínačů a svorek na kartě PLX8

Položka Funkce

J1 Můstek režimu zavádění

J2 Můstek možností monitorovacího zaří-
zení

SW1 Přepínač DIP (adresa interní sběrnice N-
BUS)

SW2 Tlačítko resetu

XP1 Konektor propojovací desky (interní sběr-
nice N-BUS)

XP2 Port pro ladění (RS-232)

XP3 Přídavný port JTAG pro mikroprocesor 
kruhového vedení

XP4 Přídavný port JTAG pro CPLD

RT1 Reostat pro nastavení 40 V kruhového 
vedení

XT1 Konektor kruhového vedení A

XT2 Konektor kruhového vedení B

XT3 Konektor kruhového vedení C

XT4 Konektor kruhového vedení D

Tabulka 14: Funkce můstků, přepínačů a svorek na kartě 
PLX800

Můstek 1-2 2-3 OTEVŘENÝ

J1: režim zavá-
dění

Deaktivo-
váno*

Aktivováno (použijte při aktualizaci fir-
mwaru)

Deaktivováno

J2: monitoro-
vací zařízení

Aktivo-
váno*

Aktivní (probíhá reset mikroproce-
soru)

Deaktivováno (použijte při aktualizaci firm-
waru)

Tabulka 15: Nastavení můstků na kartě PLX800
* Výchozí
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14 Osazení karty dobíjení 
PROFILE PCH800

Je-li nutné osadit další zásuvné karty dobíjení PCH800:
1 Zkontrolujte, zda karta nepotřebuje aktualizaci firm-

waru. Pokud ano, postupujte podle příslušného 
Technického věstníku (TIB).

2 Zjistěte si číslo adresy, které se má nastavit na adre-
sovacím přepínači DIP karty – viz část „Získání adres 
zásuvných karet“ na stránce 43.

3 Nastavte adresovací přepínače DIP na zvolené číslo 
adresy karty (viz obr. 42). Nastavení naleznete 
v tabulce 48 na stránce 82.

4 Zasuňte kartu do prázdné zásuvky v zásuvkovém 
šasi (viz obr. 35). Šasi může být v ústředně, nebo 
v rozšiřující skříni. Kartu není sice třeba umísťovat do 
konkrétní zásuvky, ale dodržujte obecné pokyny pro 
uspořádání karet a desek v zásuvkovém šasi 
v části „Plán uspořádání zásuvných karet“ na 
stránce 43. Zasuňte kartu, až pevně zapadne na 
místo.

5 Po zapojení ústředny do elektrické sítě zkontrolujte 
kontrolky, aby byl zajištěn správný provoz. 

Stav Situace

Svítí Porucha mikroprocesoru

Svítí/nesvítí 
0,5 sekundy/0,5 sekundy

Normální funkce

Svítí/nesvítí
0,1 sekundy/0,9 sekundy

Režim aktualizace firm-
waru

Svítí/nesvítí 
0,9 sekundy/0,1 sekundy

Režim konfigurace

Svítí/nesvítí
0,1 sekundy/0,1 sekundy

Autonomní režim

Nesvítí Chybí napájení 5 V nebo 
3,3 V

Tabulka 16: Stavová kontrolka mikroprocesoru na kartě PLX800

Stav Situace

ON Porucha

OFF Bez poruchy

Tabulka 17: Kontrolka chybového stavu mikroprocesoru na kartě 
PLX800 

Obr.42: Zásuvná karta PCH800

Adresovací přepínač DIP
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Osazení karty dobíjení PROFILE PCH800 Systém elektrické požární signalizace PROFILE
Polož
ka

Funkce

J1 Můstek režimu zavádění

J2 Můstek možností monitorovacího zařízení

J3 Můstek režimu ladění

SW1 Přepínač DIP (adresa interní sběrnice N-
BUS)

SW2 Tlačítko resetu

XP1 Konektor propojovací desky (interní sběrnice 
N-BUS)

XP2 Konektor napájení 24 V

XP3 Přídavný port SWD pro mikroprocesor

XP4 Port pro ladění (RS-232)

XT1 Konektor baterie

XT2 Konektor napájecího zdroje

Tabulka 18: Funkce můstků, přepínačů a svorek na kartě 
PCH800 

Můstek 1-2 2-3 OTEVŘENÝ

J1
režim 
zavádění

Deaktivo-
váno*

Aktivováno 
(použijte při 
aktualizaci fir-
mwaru)

Deaktivo-
váno

J2
monitoro-
vací zaří-
zení

Aktivo-
váno*

Aktivní (pro-
bíhá reset 
mikroproce-
soru)

Deaktivo-
váno (pou-
žijte při aktua-
lizaci firm-
waru)

J3
režim 
ladění

Deaktivo-
váno*

Aktivováno[2] Deaktivo-
váno

Tabulka 19: Nastavení můstků na desce PCH800
* Výchozí
[2] Toto nastavení použijte při aktualizaci firmwaru a ladění. 

V režimu ladění jsou signály servisního kanálu interní sběr-
nice N-BUS zablokované.
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Systém elektrické požární signalizace PROFILE Osazení karty síťového rozhraní PROFILE PNI800
15 Osazení karty síťového 
rozhraní PROFILE PNI800

Zásuvné karty síťového rozhraní PNI800 se instalují stej-
ným způsobem jako karta PCH800. Adresovací přepínač 
DIP je na desce na stejném místě.

Obr.43: Umístění můstků, přepínačů a svorek na kartě PNI800

XP3 DBG
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Osazení karty síťového rozhraní PROFILE PNI800 Systém elektrické požární signalizace PROFILE
Položka Funkce

J1 Viz tab. 21.

SW1 Viz tab. 23.

SW2 Viz tab. 26, 27 a 28.

SW3 Viz tab. 30 a 31.

SW4 Přepínač DIP (adresa 
interní sběrnice N-BUS)

SW5 Tlačítko resetu

XT1 Konektor sběrnice MXNet

XP1 Konektor propojovací 
desky (interní sběrnice N-
BUS)

XP2 Konektor přídavného 
panelu zónových kontro-
lek (např. PNI800 ve 
skříni)

XP3 Port pro ladění (RS-232)

XP4 Konektor přídavného 
napájení (např. pro 
PNI800 ve skříni)

XP5 Levý modul optického 
kabelu

XP6 Pravý modul optického 
kabelu

XP7 Přídavný port JTAG pro 
CPU

XP8 Přídavný port JTAG pro 
CPLD

Tabulka 20: Funkce můstků, přepínačů a svorek na kartě 
PNI800

Můstek 1-2 2-3

J1: přemostění Běžný režim* Uzel přemostěn[2]

Tabulka 21: Nastavení můstku J1 na desce PNI800
* Výchozí
[2] Levý a pravý kanál sběrnice MXNet jsou zapojeny napevno. 

Toto nastavení použijte pouze v případě, že karta PNI800 
není v provozu (například kvůli poruše nebo protože není na-
pájena).

Pozice SW1 Použití

1 2

OFF* OFF* Brána/BMX

OFF ON BMI

ON OFF Přemostění

ON OFF Vyhrazeno

Tabulka 22: Aplikační nastavení na desce PNI800 
* Výchozí

Pozice SW1 Modulační rychlost 
sítě3 4 5

ON ON ON 3600

OFF ON ON 19200

ZAP OFF ON 38400

OFF OFF ON 57600

ON ON OFF 76800

OFF ON OFF 115200

ON OFF OFF Vyhrazeno

OFF* OFF* OFF* Vyhrazeno

Tabulka 23: Nastavení modulační rychlosti sítě na kartě 
PNI800 
* Výchozí

SW1 Topologie sítě

Pozice 6

ON Sběrnicová

OFF* Kruhová

Tabulka 24: Nastavení síťové topologie na kartě PNI800 
* Výchozí

SW1 Režim zavádění pro 
MCPUPozice 7

ON Zapnuto (režim zavádění 
pro MCPU se aktivuje po 
resetu)
Toto nastavení použijte 
při aktualizaci firmwaru 
MCPU.

OFF* Deaktivováno

Tabulka 25: Nastavení režimu zavádění pro MCPU na kartě 
PNI800 
* Výchozí
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Systém elektrické požární signalizace PROFILE Výměna pojistky na kartě PNI800
15.1 Výměna pojistky na kartě PNI800

Karta PNI800 je vybavena dvěma pojistkami. Pouze 
jedna z pojistek je uživatelsky vyměnitelná. Další infor-
mace jsou uvedeny v tabulce 32.

Postup výměny pojistky FU1:

1 Identifikujte vypálenou pojistku FU1 na desce vizu-
álně nebo zkontrolujte kontinuitu multimetrem. 

2 Zasuňte šroubovák pod střed pojistky a vytáhněte ji.
3 Ujistěte se, že náhradní pojistka má správnou prou-

dovou kapacitu.
4 Umístěte náhradní pojistku na konektor, ujistěte se, 

že údaj o proudové kapacitě je nahoře, a zatlačte 
pojistku dolů.

SW2 Režim ladění

Pozice 1

ON Aktivováno.
Tento režim použijte při 
aktualizaci firmwaru 
a ladění. Tento režim blo-
kuje komunikaci kanálu 
kruhového vedení interní 
sběrnice N-BUS.

 OFF* Deaktivováno

Tabulka 26: Nastavení režimu ladění na kartě PNI800
* Výchozí

SW2 Nouzový displej

Pozice 2

ON Aktivováno 

OFF* Deaktivováno

Tabulka 27: Nastavení nouzového displeje na kartě PNI800 
* Výchozí

SW2 Nouzový režim 
zavádění pro CPU Pozice 8

ON Aktivováno. Tento režim 
se aktivuje po resetu

 OFF* Deaktivováno

Tabulka 28: Nastavení režimu zavádění pro ECPU na kartě 
PNI800 
* Výchozí

Pozice SW2 Modulační rychlost 
ladicího rozhraní3 4 5

ON ON ON 9600

OFF ON ON 19200

ON OFF ON 38400

OFF OFF ON 57600

ON ON OFF 76800

OFF ON OFF 115200

ON OFF OFF Vyhrazeno

OFF* OFF* OFF* 115200

Tabulka 29:  Nastavení modulační rychlosti ladicího rozhraní na 
kartě PNI800 
* Výchozí

SW3 Síťová adresa

Pozice 1 až 7

ON (1) Podílí se na určení adresy 
(např. nejméně významný 
bit zvyšuje adresu o 1)

 OFF* Nepodílí se na určení 
adresy

Tabulka 30: Nastavení síťové adresy 

SW3 Zkušební režim 

Pozice 8

ON Aktivováno

 OFF* Deaktivováno

Tabulka 31: Nastavení zkušebního režimu na kartě PNI800 
* Výchozí

VÝSTRAHA
Před výměnou pojistek vždy vypněte 
ústřednu.

Číslo pojis-
tky

Proud Napětí Typ

FU1 0,5 A 125 V SSTC500

Tabulka 32: Uživatelsky vyměnitelná pojistka na kartě PNI800

Poznámka
Náhradní pojistky nejsou součástí dodávky. 
Zakupte náhradní pojistky samostatně.
Instalační příručka Verze dokumentu 3.0 51



Osazení karty rozhraní do HZS PROFILE FBI800 Systém elektrické požární signalizace PROFILE
16 Osazení karty rozhraní do 
HZS PROFILE FBI800

16.1 Charakteristika
Zásuvná karta FBI800 se používá jako rozhraní mezi ústřednou 
a standardními rozhraními HZS. Funguje s vlastní systémovou 
adresou a komunikuje s MCPU na PFI800 přes interní sběrnici 
N-Bus.
V ústředně lze použít jednu kartu FBI800. Tato konfigurace 
podporuje jedno sériové připojení OPPO. V systému s několika 
ústřednami může mít každá ústředna kartu FBI800 s vlastním 
vybavením KTPO, TU a OPPO.

NEBEZPEČÍ
Ujistěte se, že náhradní pojistka má 
správnou proudovou kapacitu. Není-li 
použita správná pojistka, hrozí úraz 
a poškození zařízení.
Je-li třeba vyměnit pojistku FU2, 
nechte desku opravit.

   FBI800

REDB1 A

REDB1 B

REDB2 A

REDB2 B
PWR1+

PWR1-

PWR2+

PWR2-

HEAT+

HEAT-

DO PWR+

DO PWR-

DO CNT+

DO CNT-

SB LP+

SB LP-

SB LED+

SB LED-

CNOFLED

TUOFLED
FIALLED

ASOFLED

TUACLED

EXACLED

PWR+

PWR-

RL1 C

RL1 0/C

FIALRST
AS OFF

REV ON

TU OFF

FIC

TU +a

TU -b

TU PWR+

Status

Card Fault

Reset

 
 

 
 

 
 

 

A
 d

 d
 r 

e 
s 

s

1 0

1

2

3

4

5

6

7

Obr.44: Zásuvná karta rozhraní do HZS FBI800
1 – Sériový konektor OPPO
2 – Konektor KTPO
3 – Paralelní konektor OPPO+ RL1
4 – Paralelní konektor OPPO + přenosové jednotky
5 – Optické indikátory
6 – Tlačítko resetu
7 – DIP přepínač DIP adresu zásuvky karty
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Systém elektrické požární signalizace PROFILE Maximální odpor kabelu
16.2 Maximální odpor kabelu

16.3 Instalace

Postup instalace modulu FBI800:

1 Nastavte volitelný můstek J2 do požadované polohy. Viz 
tabulka 34. 

2 Nastavte volitelné spínače DIP SW3 5 a 6 do výchozích 
poloh. Viz tabulka 35.

3 Nastavte volitelné spínače DIP SW3 7 a 8 podle konfigurace 
projektu. Viz tabulka 35.

4 Zásuvná karta FBI800 je předem sestavená. Namontujte ji 
tak, že ji zarovnáte proti postranním drážkám zásuvky 
v propojovací desce. Zasuňte kartu dozadu, dokud neusly-
šíte cvaknutí. Ujistěte se, že je pevně usazena. Další infor-
mace o zásuvných kartách jsou uvedeny v příručce Popis 
provedení a použití výrobku pro ústředny PROFILE.

5 Připojte periferie HZS. Viz obr. 45 až 48. 

16.4 Aktualizace firmwaru
V tabulce 35 jsou uvedena nastavení spínačů DIP pro 
aktualizaci firmwaru. Výchozí provozní nastavení spí-
načů DIP jsou označena hvězdičkou (*).

VÝSTRAHA
Nepřipojujte KTPO a TU přímo k sériovým 
periferním zařízením OPPO. Nejsou dostupná 
v případě systémového selhání mikroprocesoru na 
zásuvné kartě FBI800.

FBI800 Maximální odpor 
kabelu (na vodič)

Sériová vedení 
RS485 pro 
OPPO
A1, B1, A2, B2

Kontakty 
XT1 1 až 4

20R

Sériové napá-
jecí vedení pro 
OPPO 
Ub1, GND1, 
Ub2, GND2

Kontakty 
XT1 5 až 8

15R

Kontakty séri-
ové OPPO 1 a 
2, 0 V a +Ub

Kontakty 
XT3 7 a 8, 
PWR- 
a PWR+

20R

Kontakty séri-
ové OPPO 3 až 
15

Kontakty 
XT3 1 až 6, 
kontakty 
XT4 1 až 4

100R

Vyhřívání 
KTPO 

Kontakty 
XT2 1 a 2, 
HEAT+ 
a HEAT-

6R

Otevírání dveří 
KTPO

Kontakty 
XT2 3 a 4, 
DO PWR- 
a DO PWR+

10R

Kruhové 
vedení 
sabotáže 
KTPO, dveřní 
kontakt, kont-
rolka sabotáže

Kontakty 
XT2 5 až 10

100R

TU RMS Kontakt XT4 
5 FIC

100R

TU+a, TU-b (celkový odpor 
z FBI800 na FBF-260 na TU)

50R

Tabulka 33: Maximální odpor kabelu

UPOZORNĚNÍ
Během instalace ústřednu vypněte.

Můstek 1 – 2 2 – 3 OTE-
VŘENÝ

J2 RL1 Kontakt nor-
málně sep-
nutý

Kontakt 
normálně 
rozep-
nutý*

---

Tabulka 34: Nastavení můstku pro instalaci.

SW3 Funkce ON OFF

1
2
3
4

DIP1
DIP2
DIP3
DIP4

Vyhrazeno*
Vyhrazeno
Vyhrazeno
Vyhrazeno

Vyhrazeno
Vyhrazeno*
Vyhrazeno*
Vyhrazeno*

5 zavádění 
pro CPU

Aktivní Deaktivo-
váno*

6 Režim 
ladění

Aktivováno Deaktivo-
váno*

7 Dveře EA Signál EA 
aktivuje 
výstup ote-
vírání dveří 
FBKD

Signál EA 
neaktivuje 
otevírání dveří 
FBKD*

8 FIC TU Signál FIC 
aktivuje 
výstup 
TUACLED

Signál FIC 
neaktivuje 
výstup TUA-
CLED* 

Tabulka 35: Nastavení spínačů DIP SW3 

Můstek J2 RL1 definuje normální stav 
kontaktů relé RL1 (relé není napájeno).
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16.5 Kontrolky

16.5.1 Kontrolky na přední straně 

16.5.2 Kontrolky na kartě

Stav (mikroprocesor)[Zelená]

Trvale SVÍTÍ Porucha mikroprocesoru

Svítí 0,5 s / nesvítí 0,5 s: Normální funkce

Svítí 0,1 s / nesvítí 0,9 s: Chyba aktualizace firm-
waru nebo chybný kont-
rolní součet

Svítí 0,9 s / nesvítí 0,1 s: Režim konfigurace nebo 
chyba konfigurace

Svítí 0,1 s / nesvítí 0,1 s: Autonomní/nouzový 
režim (ztráta spojení 
s PFI800)

Trvale NESVÍTÍ 5 V nebo 3,3 V chybí 
nebo chyba při zápisu na 
paměťovou jednotku 
flash

Porucha (porucha karty)[Žlutá]

ON Porucha 

OFF Bez poruchy

Tabulka 36: Kontrolky na předním panelu

RX1 (přijatá data, sběrnice Bus1 vlevo)
[Zelená]
SVÍTÍ: bliká Příjem dat na levém kanálu sběr-

nice Bus1.
NESVÍTÍ: trvale Levý kanál sběrnice Bus1 nic 

nepřijímá.
TX1 (odeslaná data, sběrnice Bus1 vlevo)
[Zelená]
SVÍTÍ: bliká Odesílání dat na levém kanálu 

sběrnice Bus1.
NESVÍTÍ: trvale Na levém kanálu sběrnice 

Bus1 se nic neodesílá.
RX2 (přijatá data, sběrnice Bus2 vpravo)
[Zelená]
SVÍTÍ: bliká Příjem dat na pravém kanálu 

sběrnice Bus2.
NESVÍTÍ: trvale Pravý kanál sběrnice Bus2 nic 

nepřijímá
TX2 (odeslaná data, sběrnice Bus2 vpravo)
[Zelená]
SVÍTÍ: bliká Odesílání dat na pravém kanálu 

sběrnice Bus2.
NESVÍTÍ: trvale Na pravém kanálu sběrnice 

Bus2 se nic neodesílá.

Tabulka 37: Kontrolky na levém a pravém kanálu redundantní sběrnice
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Systém elektrické požární signalizace PROFILE Zapojení modulu FBI800
16.6 Zapojení modulu FBI800

Obr.45: Zapojení sériové periferie OPPO Schraner a přenosové jednotky do FBI800

Sériový 
konektor 
OPPO

Bus1

Napájení 1

Bus2

Napájení 2

Přenosová jed-
notka

Signály TU

Sériový konektor 
OPPO

FBI800

UZEMNĚNÍ -------
Ub1 XT1_5 PWR1+
UZEMNĚNÍ XT1_6 PWR1-
Ub2 XT1_7 PWR2+
UZEMNĚNÍ XT1_8 PWR2-

A2 XTI_3 REDB2 A
B2 XTI_4 REDB2 B
A1 XTI_1 REDB1 A
B1 XT1_2 REDB1 B

Tabulka 38: Zapojení sériové periferie OPPO Schraner do FBI800

Přenosová jed-
notka

FBI800

0 V XT4_7 TU-b
+24 V XT4-8 TUPWR+

RMS XT4_5 FIC
-b XT4_7 TU -b
+a XT4_6 TU +a

Tabulka 39: Zapojení přenosové jednotky do FBI800
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Obr.46: Zapojení OPPO na FBI800

OPPO FBI800

1 XT3_8 PWR-

2 XT3_5 TUACLED

3 XT3_7 PWR+

4 XT3_6 EXACLED

5 XT4_1 FIALRST

6 XT3_3 FIALLED

7 XT3_2 TUOFLED

8 -

9 XT3_1 CNOFLED

10 XT4_4 TU VYPNUTO

11 XT4_2 AS VYPNUTO

12 XT3_4 ASOFLED

13 XT4_1_FIALRST

14 -

15 -

16 -

17 -

18 -

Tabulka 40: Zapojení na FBI800

VÝSTRAHA
Při instalaci zapojení paralelní ústředny HZS je nutné 
dodržet národní normy a místní předpisy.
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17 Instalace desek TUD800, 
IOB800 a FB800

K osazení desek staršího typu (TUD800, IOB800 
a FB800) se používá speciální adaptér zásuvných karet 
(liší se podle typu ústředny).
Pomocí podložek lze do jediného adaptéru zásuvných 
karet nainstalovat až tři desky.

17.1 Určení pořadí
Chcete-li do jediného adaptéru zásuvných karet osadit 
více desek, použijte pozice desek podle tabulky 42.

17.2 Nastavení přepínačů DIP S2
Na deskách TUD800 a IOB800 je dvoupolohový přepí-
nač DIP označený jako S2. Polohy přepínačů uvádí 
tabulka 44 (TUD800) a tabulka 46 (IOB800).

Obr.47: Zapojení KTPO na FBI800

KTPO FBI800
Vyhřívání + XT2_1 HEAT+

Vyhřívání - XT2_2 HEAT-

Napájení zámku + XT2_3 DO PWR+

Napájení zámku - XT2_4DO PWR-

Zpětný kontakt + XT2_5 DO CNT+

Zpětný kontakt - XT2_6 DO CNT-

Sabotážní vedení + XT2_7 SB LP+

Sabotážní vedení - XT2_8 SB LP-

LED sabotáž + XT2_9 SB LED+

LED sabotáž - XT2_10 SB LED-

Tabulka 41: Zapojení KTPO na FBI800

Vlevo Uprostřed Vpravo

IOB800,
nebo 
TUD800,
nebo FB800

- -

IOB800 IOB800 -

TUD800 IOB800 -

FB800 IOB800 -

FB800 TUD800 -

FB800 TUD800 IOB800

Tabulka 42: Pořadí desek FB800, TUD800 a IOB800
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V případě kombinace desek TUD800 a IOB800 nastavte 
přepínače DIP dle údajů v tabulce 43.

17.3 Instalace desek IOB800, TUD800 
a FB800

Postup instalace desek na řadu ústředen 
Pro32/Pro16 a na ústředny Pro215D/815/885

Ústředny PROFILE řady Pro32 a Pro16 a ústředny Pro-
215D/815/885 se dodávají s adaptérem zásuvných 
karet, který umožňuje osazení až tří desek do ústředny. 
Ústředna Pro215S také podporuje až tři desky, ale 
s odlišným způsobem instalace, kde jsou jednotlivé 
desky odděleny pomocí podpěrek. Viz část „Instalace 
desek do ústředny Pro215S“. Desky IOB800, TUB800 
a FB800 lze osadit do adaptéru zásuvných karet 
v ústřednách řady Pro32 a Pro16 a v ústřednách Pro-
215D/815/885 pomocí dodaných podložek a šroubů. 
Postupujte podle informací na obr. 48:

1 Odpojte všechny desky, které jsou případně již nain-
stalovány v adaptéru zásuvných karet. Poznamenejte 
si pozice kabelů připojených k deskám.

2 Vyšroubujte adaptér zásuvných karet z montážního 
rámu zásuvných karet. Pokud jsou k přední straně 
desky IOB800 připojeny kabely, nechte je připojené, 
protože po instalaci desky IOB800 již nebudou pří-
stupné.

3 Postupně demontujte montážní šrouby z ostatních 
desek a nahraďte je dodanými distančními podlož-
kami 30 mm. Viz položka 2 na obr. 31. Nahraďte 
šrouby distančními podložkami ve všech pěti pozi-
cích.

4 Nainstalujte desku IOB800 na distanční podložky 
pomocí dodaných šroubů a podložek.

5 Připojte napájecí kabel ke konektoru XP4 na desce 
IOB800. Viz obr. 54. 

6 Zasuňte adaptér zásuvných karet do montážního 
rámu zásuvných karet a přišroubujte jej.

7 Připojte všechny kabely odpojené v kroku 1.
8 Připojte napájecí kabel z desky IOB800 ke konektoru 

XT8 na desce PFI800. 
9 Připojte všechny kabely pro napájení přídavných zaří-

zení. 
10Zapněte ústřednu vložením pojistky baterie 

a připojením síťového napájení.

Kombi-
nace

TUD + IOB IOB + IOB Jedna IOB

TUD IOB První IOB800 Druhá IOB800 IOB800

Pozice
S2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Nastavení ON ON ON ON OFF ON ON ON OFF ON

Tabulka 43: Nastavení přepínačů DIP S2 na deskách TUD800 a IOB800

 Poznámka
Je-li deska IOB800 instalována společně 
s jinými deskami, řiďte se pozicemi desek 
uvedenými v tabulce 42.
Před zahájením postupu vypněte ústřednu 
odpojením od síťového napájení a vyjmutím 
pojistky baterie.

Poznámka
Při zapojování kabelů dbejte na zachování 
správné polarity. Zajistěte pevnost zapojení 
aplikací dostatečného utahovacího momentu 
na šroubovací svorky.
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Instalace desek do ústředny Pro215S

Do ústředny Pro215S lze osadit desky FBI800, PNI800, 
IOB800, TUD800 a FB800 pomocí podpěrek, podložek 
a matic dodaných s deskami. S ústřednou Pro 215S se 

dodává adaptér. Lze osadit až tři takovéto karty. Větší 
desky (FBI800 a PNI800) osazujte před malými deskami 
(IOB, TUD800 a FB800). Postupujte podle informací na 
obr. 49:
1 Větší desky se dodávají s plastovými rámečky, které 

je nutné v tomto uspořádání demontovat. Za tímto 
účelem demontujte dva vruty, kterými je tato sou-
část upevněna.

2 Při instalaci desky FBI800 nebo PNI800 připojte větší 
konektor plochého kabelu se 64 kontakty ke konek-
toru XP5 INT NBUS na desce PFI800. Veďte kabel 
přes montážní desku na zadní straně skříně 
k napájecímu zdroji. Umístěte kabel tak, aby se neza-
chytil mezi montážní podpěrky a desku s tištěnými 
spoji.

3 Umístěte první desku na podpěrky (položka 1 na 
obr. 49). Pokud se jedná o jedinou osazenou desku, 
upevněte ji pomocí podložek a šroubů. Pokud osazu-
jete více desek, použijte podpěrku. Při instalaci 
desky PNI800 nebo FBI800 připojte konektor s 50 
kontakty nejbližší k desce PFI800 ke konektoru na 
desce PNI800 nebo FBI800. Při instalaci druhé desky 
tohoto typu použijte další konektor s 50 kontakty na 
této desce.

4 Při instalaci jedné nebo více malých desek (například 
IOB800, TUD800 nebo FB800) použijte dodaný 
adaptér (položka 3 na obr. 49). Zašroubujte adaptér 
po poslední velké desky v pořadí. Pokud nejsou osa-
zeny žádné velké desky, zašroubujte jej přímo do 
zadní stěny skříně ústředny. Použijte dodané pod-
ložky a šrouby.

5 Menší desku lze poté osadit na adaptér. Upevněte ji 
na místě šroubem. Pokud osazujete více desek, pou-
žijte podpěrku. Tímto způsobem lze osadit až tři 
desky.

Obr.48: Příklad uspořádání instalace v adaptéru zásuvných 
karet s maximem tří osazených desek.
1 – Adaptér zásuvných karet
2 – Podložky o délce 30 mm. Použijte 5 ks na sloupek.
3 – Ploché kabely v navrhovaném uspořádání připojení

Poznámka: Při připojení desky TUD800 bude plochý 
kabel jiný než na obrázku. Další informace o plochém 
kabelu jsou uvedeny v části „Napájení modulu TUD800“ 
na stránce 62.

4 – Jiné desky (například FB800 a TUD800)
5 – Deska IOB800

1

4 5
2

3
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Obr.49: Instalace desek do ústředny Pro215S
1 – Podpěrky
2 – Šrouby
3 – Adaptér

1

2

3
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Systém elektrické požární signalizace PROFILE Popis rozhraní do HZS TUD800
17.4 Popis rozhraní do HZS TUD800
Dále jsou uvedeny podrobnosti o kartě TUD800.

Obr.50: Umístění přepínačů a svorek na kartě TUD800

Položka Funkce

S1 Přepínač DIP (nastavení 
aktivace relé vstupem 
poplachu)

S2 Přepínač DIP (nastavení 
identifikace na sběrnici 
IO-BUS)

XP1 Vstupní konektor sběr-
nice IO-BUS

XP2 Výstupní konektor sběr-
nice IO-BUS

XP3 Výstupy a vstupy typu 
otevřený kolektor 1 až 8, 
konektor napájení +5 V

XP4, XP6 Vstupní konektor sběr-
nice MX-BUS (neuplatní 
se)

XP5, XP7 Výstupní konektor sběr-
nice MX-BUS (neuplatní 
se)

XT1 Konektor standardního 
rozhraní FBF a výstupu 
TU

XT2 Konektor napájení 24 V 
a reléových výstupů

Tabulka 44: Funkce přepínačů a svorek na kartě TUD800

XT3 Konektor rozhraní FBKD 
a reléového výstupu

Položka Funkce

Tabulka 44: Funkce přepínačů a svorek na kartě TUD800
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Napájení modulu TUD800 Systém elektrické požární signalizace PROFILE
17.5 Napájení modulu TUD800

K napájení modulu TUD800 je vyžadován DC-DC měnič 
PULS CD5.241. Tento CD-DC měnič lze instalovat na 
DIN lištu v levé horní části středové skříně. Viz obr. 51. 
V ústřednách řady Pro32 a Pro16 se DIN lišta montuje 

vodorovně (viz obr. 62). V ústřednách Pro215D/815/885 
se DIN lišta montuje svisle (viz obr. 63).
Modul TUD se nezapojuje přímo do propojovací desky, 
ale je pomocí dodaného plochého kabelu připojen 
k desce PFI800. Viz obr. 52 a zjednodušené schéma na 
obr. 53.

Pozice S1 Standardní využití Nastavení Aktivace nouzovým 
poplachem

1. (XT3.5relé 1) Otevírání dveří FBKD OFF*/ON Deaktivováno/aktivováno

 2. (XT3.10,11,12 relé 2) Sabotáž FBKD Poplach OFF*/ON Deaktivováno/aktivováno

 3. (XT1.11,12relé 3) Výstup TU OFF*/ON Deaktivováno/aktivováno

4. (XT1.9otevřený 

kolektor)
TU aktivováno (kontrolka) OFF*/ON Deaktivováno/aktivováno

 5. (XT1.8otevřený 

kolektor)
AS vypnuto (kontrolka) OFF*/ON Deaktivováno/aktivováno

6. (XT1.7otevřený 

kolektor)

Požární poplach 

(kontrolka)
OFF*/ON Deaktivováno/aktivováno

 7. (XT2.4,5,6relé 5) Zvuková signalizace OFF*/ON Deaktivováno/aktivováno

 8. (XT2.7,8,9relé 6) Optická signalizace OFF*/ON Deaktivováno/aktivováno

Tabulka 45: Nastavení aktivace relé nouzovým poplachem na desce TUD800
* Výchozí

Obr.51: Vložené vyobrazení instalace DC-DC měniče v ústřednách Pro32 a Pro16.
1 – DC-DC měnič

1
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Systém elektrické požární signalizace PROFILE Napájení modulu TUD800
Postup připojení plochého kabelu k desce PFI800, 
modulu TUD800 a DC-DC měniči:
1 Položte plochý kabel před sebe se žlutým a černým 

kabelem na levé straně.
2 Připojte levý polarizační výstupek k desce PFI800 

a pravý konec k modulu TUD800.
3 V souladu se schématem zapojení na obr. 53 a štítky 

na pouzdru DC-DC měniče připojte kabely vstupu 
a výstupu napájení (Vin a Vout), přičemž dbejte na 
správnou polaritu. Správný kabel poznáte podle jeho 
barvy.

DC-DC měnič se montuje pomocí DIN lišty, která není 
součástí dodávky. Pokyny k instalaci DIN lišty jsou uve-
deny v části „Instalace modulů na DIN liště“ na 

stránce 71.

STRIPE

WIRE 26
WIRE 25

VIN +
YELLOW

WIRE 24
WIRE 23

VIN -
BLACK

VOUT -
BLACK

VOUT +
RED

250 ± 10

POLARIZING BUMP POLARIZING BUMP

3

1 2

4
5500 ± 10

6

BLACK

THIS END MUST
CONNECT TO

PFI800

THIS END MUST
CONNECT TO

TUD800

7

120-247-XXX

< PFI800 
           TO TUD800 >

Obr.52: Plochý kabel TUD800
1 – Konektor s 26 kontakty
2 – Plochý kabel
3 – Červený kabel
4 – Žlutý kabel

5 – Černý kabel
6 – Chladič
7 – Štítek

< PFI800 TUD800 >

Připojení
DC-DC > Vstup 

napá-
Vstup 
napá-

Výstup 
napá-

Výstup 
napá-

Obr.53: Připojení modulu TUD800 a DC-DC měniče k desce 
PFI800 pomocí plochého kabelu 
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Napájení modulu TUD800 Systém elektrické požární signalizace PROFILE
17.5.1 Popis vstupně/výstupní rozši-
řující karty IOB800

Instalace karty IOB800 je popsána v části „Výměna 
pojistky na kartě PNI800“ na stránce 51. Dále jsou uve-
deny podrobnosti o kartě IOB800.

Položk
a

Funkce

S1 Viz tab. 47

S2 Přepínač DIP. Viz „Nastavení přepínačů 
DIP S2 na deskách TUD800 a IOB800“ na 
stránce 58.

XP1 Vstupní konektor sběrnice IO-BUS

XP2 Výstupní konektor sběrnice IO-BUS

XP3 Výstupy a vstupy typu otevřený kolektor 1 
až 8, konektor napájení +5 V

Tabulka 46: Funkce přepínačů, svorek a konektorů na kartě 
IOB800

XP4, 
XP6

Vstupní konektor sběrnice MX-BUS (neu-
platní se)

XP5, 
XP7

Výstupní konektor sběrnice MX-BUS (neu-
platní se)

XT1 Konektor oddělených vstupů 1 až 5

XT2 Konektor oddělených vstupů 6 až 8 
a napájení 24 V

XT3 Konektor reléových výstupů 1 až 4

XT4 Konektor reléových výstupů 5 až 8

Položk
a

Funkce

Tabulka 46: Funkce přepínačů, svorek a konektorů na kartě 
IOB800

Pozice S1 Nastavení Aktivace nouzovým popla-
chem

1. (XT3.1,2,3relé 1) OFF*/ON Deaktivováno/aktivováno

2. (XT3.4,5,6relé 2) OFF*/ON Deaktivováno/aktivováno

3. (XT3.7,8,9relé 3) OFF*/ON Deaktivováno/aktivováno

4. (XT3.10,11,12relé 4) OFF*/ON Deaktivováno/aktivováno

5. (XT4.1,2,3relé 5) OFF*/ON Deaktivováno/aktivováno

6. (XT4.4,5,6relé 6) OFF*/ON Deaktivováno/aktivováno

7. (XT4.7,8,9relé 7) OFF*/ON Deaktivováno/aktivováno

8. (XT4.10,11,12relé 8) OFF*/ON Deaktivováno/aktivováno

Tabulka 47: Nastavení aktivace reléových výstupů nouzovým poplachem na kartě IOB800
* Výchozí
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Systém elektrické požární signalizace PROFILE Popis pojistkové desky 24 V FB800
IOB800

17.6 Popis pojistkové desky 24 V 
FB800

Obr.54: Umístění přepínačů, svorek a konektorů na kartě IOB800

IO-Bus

Obr.55: Umístění svorek na desce FB800
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Popis pojistkové desky 24 V FB800 Systém elektrické požární signalizace PROFILE
17.6.1 Instalace desek do zásuvkového 
šasi

1 Upevněte potřebné desky na držák podle obr. 56. 
Dodržujte pořadí desek podle části „Určení pořadí“ 
na stránce 57. Použijte dodané distanční podpěrky.

2 Osaďte sestavu do zásuvkového šasi podle obr. 56.

3 Připojte plochý kabel IOB do konektoru XP3 IOBUS 
na hlavní desce PFI800. Konektor se nachází vpravo 
na desce asi v jedné třetině odshora.

4 Připojte plochý kabel z desky PFI800 do levé desky 
TUD800 nebo IOB800. K připojení použijte konektor 
označený XP1 na desce.

5 Je-li to nutné, navažte s kabelem IOB do dalších 
desek. Veďte kabel z konektoru XP1 na levé desce 
do konektoru XP2 na další desce vpravo. Veďte 
plochý kabel IOB nad horní hranou držáku.

6 Zapojte uzemnění a napájení atd. na pojistkové 
desce FB800.

7 Připojte plochý kabel z desky PFI800 do levé desky 
TUD800 nebo IOB800. K připojení použijte konektor 
označený XP1 na desce.

Je-li to nutné, navažte s kabelem IOB do dalších desek. 
Veďte kabel z konektoru XP1 na levé desce do konek-
toru XP2 na další desce vpravo. Veďte plochý kabel IOB 
nad horní hranou držáku.

Konektor Funkce

XT1 Výstupy napájení 24 V 1 až 5, chrá-
něné pojistkou

XT2 Výstupy napájení 24 V 6 až 10, chrá-
něné pojistkou

XT3 Výstupy napájení 24 V 11 až 15, chrá-
něné pojistkou

XT4 Vstup napájení 24 V

XT5 Výstup napájení 24 V

Tabulka 48: Funkce svorek na desce FB800
66 Instalační příručka Verze dokumentu 3.0



Systém elektrické požární signalizace PROFILE Popis pojistkové desky 24 V FB800
Obr.56: Osazení desek FB800, TUD800 a IOB800 do propojovací desky
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Instalace dodatečných zásuvkových šasi PSC800 Systém elektrické požární signalizace PROFILE
17.7 Instalace dodatečných zásuv-
kových šasi PSC800

Do rozšiřující skříně PxD lze instalovat další zásuvková 
šasi PSC800:

1 V ústředně PxD32 vylomte výřez vedle stávající 
desky PSC800.

2 Vzniklým otvorem protáhněte dodaný plochý kabel 
a připojte jej do konektoru XP8 vpravo na desce 
XP800 (viz obr. 58).

3 Protáhněte plochý kabel výřezem v rozšiřující skříni 
PxD a zapojte jej do konektoru XP1 další zřetězené 
desky PSC800.

Na poslední zřetězené desce PSC800 (tj. té bez připo-
jení XT8) budete muset nastavit můstek J1. Nastavte 
horní a dolní můstky do „pravé“ pozice (prostřední kon-
takt je zkratován s pravým kontaktem). U ostatních 
desek PSC800 musí být můstky nastaveny do „levé“ 
pozice (prostřední kontakt je zkratován s levým kontak-
tem). 

Obr.57: Osazení desek FB800, TUD800 a IOB800 do ústředen Pro16xD a Pro16xBB (2. část)
1 – Železná montážní deska
2 – Šroub pro upevnění železné montážní desky
3 – Druhá pozice (TUD800 nebo druhá IOB800)
4 – Zemnicí přípojnice
5 – Zástrčka síťového napájení
6 – První pozice (FB800 nebo TUD800 nebo první IOB800)
7 – Konektor XP3 pro rozhraní sběrnice IO-BUS na desce PFI800 pro připojení desek TUD800 a IOB800 
8 – Konektor XT8 se svorkami napájení 24 V na desce PFI800 pro připojení desky FB800

1
2

3

4

5

6

7

8
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Systém elektrické požární signalizace PROFILE Instalace dodatečných zásuvkových šasi PSC800
17.7.1 Popis karet PSC400 a PSC800

17.7.2 Nastavení můstku J1 na kartě 
PSC800

Pokud není v ústředně P32xD zásuvkové šasi PSC800 
zřetězeno s dalšími šasi, je nutné změnit nastavení 

Zakončení interní sběrnice N-BUS J1 na kartách PSC400 
a PSC800

Levá pozice Pravá pozice

Horní můstek – zakončení servisního kanálu OFF* ON

Dolní můstek – zakončení kanálu kruhového vedení OFF* ON

Tabulka 49: Nastavení můstku J1 na kartě PSC800/PSC400

Obr.58: PSC800

Obr.59: Můstky na kartě PSC400
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Instalace modulů CCU3 a MOXA do bateriové skříně PXB800 Systém elektrické požární signalizace PROFILE
můstku J1 (viz obr. 58). Nastavte horní a dolní můstky 
do „pravé“ pozice (prostřední kontakt je zkratován 
s pravým kontaktem). 

18 Instalace modulů CCU3 
a MOXA do bateriové 
skříně PXB800

Postup instalace modulů CCU3 a MOXA (viz obr. 60 
nebo obr. 61 podle preferovaného způsobu instalace):

1 Připevněte montážní desku na zadní stěnu bateriové 
skříně PXB800.

2 K montážní desce připevněte část DIN lišty pro osa-
zení modulu MOXA.

3 Modul CCU3 se osazuje přímo na montážní desku. 
Modul MOXA se připevňuje k DIN liště.

4 Nakonfigurujte a zapojte moduly dle popisu 
v návodu k modulům.

Obr.60: Instalace modulů CCU3 a MOXA do bateriové skříně PXB800 (varianta 1)
1 – Montážní deska
2 – CCU3
3 – MOXA
4 – DIN lišta

1

2

3

4
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Systém elektrické požární signalizace PROFILE Instalace modulů na DIN liště
18.1 Instalace modulů na DIN liště
DIN lišta musí být upevněna na horní část levé strany 
skříně ústředny podle obr. 62 a obr. 63. Potřebnou DIN 
lištu, matici M4 Nyloc a podložku M4 zakupte samo-

statně. Doporučená délka štěrbinové DIN lišty je 
180 mm.

Obr.61: Instalace modulů CCU3 a MOXA do bateriové skříně PXB800 (varianta 2)
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Instalace modulů na DIN liště Systém elektrické požární signalizace PROFILE
18.1.1 Montáž DIN lišty do ústředen řady 
Pro32/Pro16

Informace o montáži DIN lišty do ústředny řady Pro32/
Pro16 jsou uvedeny na obr. 62. Postup je následující:
1 Umístěte DIN lištu (položka 1 na obr. 62) vodorovně 

do levého horního rohu ústředny a provlečte šrouby 
na boku skříně skrze otvory.

2 Nasaďte podložku (položka 2 na obr. 62) na šroub 
a upevněte maticí (položka 3 na obr. 62).

3 Stejným postupem namontujte ostatní šrouby.

18.1.2 Montáž DIN lišty do ústředny 
Pro215D nebo Pro815/885

Informace o montáži DIN lišty do ústředny Pro215D/
815/885 jsou uvedeny na obr. 63. Postup je následující:
1 Umístěte DIN lištu (položka 1 na obr. 63) svisle do 

levého horního rohu ústředny a provlečte šrouby na 
boku skříně skrze otvory. 

2 Nasaďte podložku (položka 2 na obr. 63) na šroub 
a upevněte maticí (položka 3 na obr. 63).

3 Stejným postupem namontujte ostatní šrouby.

Obr.62: Montáž modulu na DIN lištu do ústředny Pro32 nebo Pro16
1 – DIN lišta
2 – Pojistná podložka M4
3 – Matice M4 Nyloc

1

2

3
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Systém elektrické požární signalizace PROFILE Montáž modulů na DIN lištu
18.2 Montáž modulů na DIN lištu
Moduly na DIN lištu, jako je DC-DC měnič a modul SM3, 
lze do ústředen řady Pro32 a Pro16 a ústředen PRO215/
815/885 nainstalovat shodným postupem. 
V ústřednách PRO215D a PRO815/885 musí být DC-DC 
měnič nainstalován na dolním konci DIN lišty. 
V ústřednách Pro32 a Pro16 není umístění DIN modulů 
podstatné a lze je umístit podle preference instalující 
strany. 
Postup instalace modulů:

1 Připojte modul. Při montáži modulu SM3 připojte pří-
slušný port COM na hlavní desku PFI800 podle 
obr. 62. Při montáži DC-DC měniče připojte dodaný 
plochý kabel k deskám PFI800 a TUD800 podle 
popisu v části „Napájení modulu TUD800“ na 
stránce 62.

2 Osaďte modul do lišty DIN.
3 V případě potřeby nakonfigurujte modul podle 

návodu na jeho instalaci.

Obr.63: Montáž modulu na DIN lištu do ústředny Pro215D, Pro815 nebo Pro885
1 – DIN lišta
2 – Pojistná podložka M4
3 – Matice M4 Nyloc

2

1

3
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Instalace zónových kontrolek PZ4x nebo PZ8x Systém elektrické požární signalizace PROFILE
19 Instalace zónových 
kontrolek PZ4x nebo PZ8x

V této fázi lze osadit panely zónových kontrolek PZ4x 
(40 kontrolek) nebo PZ8x (80 kontrolek). Panely PZ8x 
a PZ4x lze použít společně s ústřednou nebo se zaříze-
ním PR1DS nebo s opakovačem PR8AS. Tyto panely se 
instalují do dvířek ústředny nebo dvířek skříně PxD.
1 Uvolněním západek sejměte z dvířek plastový ráme-

ček a záslepku, viz obr. 66 pro dvířka ústředny nebo 
obr. 67 pro dvířka skříně PxD.

2 Pomocí dodaných šroubů upevněte panel zónových 
kontrolek na dvířka, viz obr. 68 pro dvířka ústředny 
nebo obr. 69 pro dvířka skříně PxD.

3 Zacvakněte plastový rámeček zpět do dvířek.
4 Připojte panel ke konektoru X1302 na jednotce gra-

fického uživatelského rozhraní.

Popis PZ8DS (panel PROFILE s 80 zónovými 
kontrolkami)
Kontrolky jsou rozdělené na část A a část B, každá po 40 
kontrolkách. Na sběrnici I2C BUS má část A nejnižší 
adresu Bit.0 = 0 a část B nejnižší adresu Bit.0 = 1.

Obr.65:Umístění přepínačů a svorek na kartě PZ8DS

Položka Funkce

SW100 Přepínač DIP

X100, X108 Nová sběrnice X-BUS – (SCL na 
I2C)

X101, X109 Nová sběrnice X-BUS – (uzem-
nění) 

X102, X110 Nová sběrnice X-BUS – (SDA na 
I2C)

Tabulka 41: Funkce přepínačů a svorek na kartě PZ8DS

X103, X111 Nová sběrnice X-BUS – (uzem-
nění)

X104, X112 Nová sběrnice X-BUS – (ztlumení)

X105, X113 Nová sběrnice X-BUS – (napájení 
+24 V)

Položka Funkce

Tabulka 41: Funkce přepínačů a svorek na kartě PZ8DS
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Systém elektrické požární signalizace PROFILE Instalace zónových kontrolek PZ4x nebo PZ8x
 Adresa definuje pozici ústředny zónových kontrolek 
na novém rozhraní X-BUS I2C. Do rozhraní I2C lze 
teoreticky připojit až čtyři ústředny zónových kontro-
lek (adresy části A a části B musejí být stejné).

 Pomocí ztlumení lze snížit intenzitu osvětlení 
ústředny zónových kontrolek. Intenzitu lze nastavit 
jinak pro část A a jinak pro část B.

SW100 Adresa části A

Pozice 1 a 2

ON Binárně kódovaná adresa
SW100.1=Bit.1
SW100.2=Bit.2

OFF* ON=0
OFF=1

Tabulka 42: Nastavení adresy části A pro PZ8DS 
* Výchozí

SW100 Adresa části B

Pozice 3 a 4

ON Binárně kódovaná adresa
SW100.3=Bit.1
SW100.4=Bit.2

OFF* ON=0
OFF=1

Tabulka 43: Nastavení adresy části B pro PZ8DS 
* Výchozí

SW100 Ztlumení části A

Pozice 6

ON Aktivováno

OFF* Deaktivováno

Tabulka 44: Nastavení ztlumení části A pro PZ8DS 
* Výchozí

SW100 Ztlumení části B

Pozice 6

ON Aktivováno

OFF* Deaktivováno

Tabulka 45: Nastavení ztlumení části B pro PZ8DS
* Výchozí
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Instalace zónových kontrolek PZ4x nebo PZ8x Systém elektrické požární signalizace PROFILE
Obr.66: Sejmutí záslepky dvířek ústředny
1 – Plastový rámeček
2 – Záslepka

 

1

2
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Systém elektrické požární signalizace PROFILE Instalace zónových kontrolek PZ4x nebo PZ8x
Obr.67: Sejmutí záslepky dvířek skříně PxD
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Instalace zónových kontrolek PZ4x nebo PZ8x Systém elektrické požární signalizace PROFILE
Obr.68: Osazení panelu zónových kontrolek na dvířka ústředny

 

Obr.69: Osazení panelu zónových kontrolek na dvířka skříně PxD
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Systém elektrické požární signalizace PROFILE  Popis grafického uživatelského rozhraní PR1DS
20 Popis grafického uživatel-

ského rozhraní PR1DS

Obr.65: Umístění můstků a svorek na PR1DS
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 Popis kontrolek černé skříňky BBI800 Systém elektrické požární signalizace PROFILE
 Adresa definuje pozici ústředny zónových kontrolek 
na novém rozhraní X-BUS I2C. Do rozhraní I2C lze 
teoreticky připojit až čtyři ústředny zónových kontro-
lek (adresy části A a části B musejí být stejné).

 Pomocí ztlumení lze snížit intenzitu osvětlení 
ústředny zónových kontrolek. Intenzitu lze nastavit 
jinak pro část A a jinak pro část B.

21 Popis kontrolek černé skříňky BBI800

Položka Funkce

X500 Konektor rozhraní PFI800

X501 Levé svorky MXNET/N-BUS (RS-485) 
a napájení (24 V)

X502 Pravé svorky MXNET/N-BUS (RS-485) 
a napájení (24 V)

X503 Můstek pro +24 V*

X504 Můstek pro uzemnění*

X601 Konektor ethernetového rozhraní

X602 Zemnicí konektor

X1301 Konektor švýcarského rozhraní do HZS

Tabulka 46: Funkce můstků a svorek na ProR1DS 
* Tyto můstky se osadí v případě, že výstup 24 V napájí více 

než jedno grafické uživatelské rozhraní.
[2] Napájí grafické uživatelské rozhraní ze kteréhokoli připojení 

24 V na desce PFI800

X1302 Konektor nové sběrnice X-BUS (připo-
jení ústředny zónových kontrolek)

X1303 Konektor rozhraní externího tabla 
obsluhy se zdrojem[2]

Položka Funkce

Tabulka 46: Funkce můstků a svorek na ProR1DS (pokračo-
vání)
* Tyto můstky se osadí v případě, že výstup 24 V napájí více 

než jedno grafické uživatelské rozhraní.
[2] Napájí grafické uživatelské rozhraní ze kteréhokoli připojení 

Obr.66: Umístění konektorů a kontrolek na BBI800

X1
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Systém elektrické požární signalizace PROFILE  Tabulka nastavení binárního přepínače DIP
22 Tabulka nastavení binárního přepínače DIP
V tabulce 48 níže jsou uvedeny binární ekvivalenty deci-
málních čísel, přičemž nejvýznamnější binární bit je 
vpravo. Tabulku využijete při nastavování adres zásuv-

ných karet, například jak je uvedeno v části 13 „Osazení 
karty rozšíření pro kruhová vedení PROFILE PLX800“ na 
stránce 44.

Položka Funkce

X1 Konektor pro propojení s černou skříň-
kou XP1 na kartě PFI800

LED2 Poplach

LED4 Porucha

LED5 Systémová chyba

Tabulka 47: Funkce konektorů a kontrolek na BBI800
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 Tabulka nastavení binárního přepínače DIP Systém elektrické požární signalizace PROFILE
Tabulka 48: Převod decimálních čísel na binární

Dec. 
číslo

Pozice

1..........8

0 00000000

1 10000000

2 01000000

3 11000000

4 00100000

5 10100000

6 01100000

7 11100000

8 00010000

9 10010000

10 01010000

11 11010000

12 00110000

13 10110000

14 01110000

15 11110000

16 00001000

17 10001000

18 01001000

19 11001000

20 00101000

21 10101000

22 01101000

23 11101000

24 00011000

25 10011000

26 01011000

27 11011000

28 00111000

29 10111000

30 01111000

31 11111000

32 00000100

33 10000100

34 01000100

35 11000100

36 00100100

37 10100100

38 01100100

39 11100100

40 00010100

41 10010100

42 01010100

43 11010100

44 00110100

45 10110100

46 01110100

47 11110100

48 00001100

49 10001100

50 01001100

51 11001100

52 00101100

53 10101100

54 01101100

55 11101100

56 00011100

57 10011100

58 01011100

59 11011100

60 00111100

61 10111100

62 01111100

63 11111100

64 00000010

65 10000010

66 01000010

67 11000010

68 00100010

69 10100010

70 01100010

71 11100010

Dec. 
číslo

Pozice

1..........8

72 00010010

73 10010010

74 01010010

75 11010010

76 00110010

77 10110010

78 01110010

79 11110010

80 00001010

81 10001010

82 01001010

83 11001010

84 00101010

85 10101010

86 01101010

87 11101010

88 00011010

89 10011010

90 01011010

91 11011010

92 00111010

93 10111010

94 01111010

95 11111010

96 00000110

97 10000110

98 01000110

99 11000110

100 00100110

101 10100110

102 01100110

103 11100110

104 00010110

105 10010110

106 01010110

107 11010110

Dec. 
číslo

Pozice

1..........8

108 00110110

109 10110110

110 01110110

111 11110110

112 00001110

113 10001110

114 01001110

115 11001110

116 00101110

117 10101110

118 01101110

119 11101110

120 00011110

121 10011110

122 01011110

123 11011110

124 00111110

125 10111110

126 01111110

127 11111110

128 00000001

129 10000001

130 01000001

131 11000001

132 00100001

133 10100001

134 01100001

135 11100001

136 00010001

137 10010001

138 01010001

139 11010001

140 00110001

141 10110001

142 01110001

143 11110001

144 00001001

Dec. 
číslo

Pozice

1..........8
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Systém elektrické požární signalizace PROFILE  Tabulka nastavení binárního přepínače DIP
Tabulka 48: Převod decimálních čísel na binární – pokračování

Dec. 
číslo

Pozice

1..........8

148 00101001

149 10101001

150 01101001

151 11101001

152 00011001

153 10011001

154 01011001

155 11011001

156 00111001

157 10111001

158 01111001

159 11111001

160 00000101

161 10000101

162 01000101

163 11000101

164 00100101

165 10100101

166 01100101

167 11100101

168 00010101

169 10010101

170 01010101

171 11010101

172 00110101

173 10110101

174 01110101

175 11110101

176 00001101

177 10001101

178 01001101

179 11001101

180 00101101

181 10101101

182 01101101

183 11101101

184 00011101

185 10011101

186 01011101

187 11011101

188 00111101

189 10111101

190 01111101

191 11111101

192 00000011

193 10000011

194 01000011

195 11000011

196 00100011

197 10100011

198 01100011

199 11100011

200 00010011

201 10010011

202 01010011

203 11010011

204 00110011

205 10110011

206 01110011

207 11110011

208 00001011

209 10001011

210 01001011

211 11001011

212 00101011

213 10101011

214 01101011

215 11101011

216 00011011

217 10011011

218 01011011

219 11011011

Dec. 
číslo

Pozice

1..........8

220 00111011

221 10111011

222 01111011

223 11111011

224 00000111

225 10000111

226 01000111

227 11000111

228 00100111

229 10100111

230 01100111

231 11100111

232 00010111

233 10010111

234 01010111

235 11010111

236 00110111

237 10110111

238 01110111

239 11110111

240 00001111

241 10001111

242 01001111

243 11001111

244 00101111

245 10101111

246 01101111

247 11101111

248 00011111

249 10011111

250 01011111

251 11011111

252 00111111

253 10111111

254 01111111

255 11111111

Dec. 
číslo

Pozice

1..........8
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