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Úvod Systém elektrické požární signalizace PROFILE Ústředny
1 Úvod
Tento uživatelský manuál je návodem k použití Grafického 
uživatelského rozhraní (GUI) ústředen PROFILE pro ovládání 
a monitorování požárního poplachového systému PROFILE. 
Systém se může skládat z ústředen PROFILE a opakovačů. 
Upozorňujeme, že se vzhled grafického rozhraní může mírně lišit 
od obrázků v tomto návodu díky aktualizacím softwaru.

Návod je určen uživatelům ústředen PROFILE, kteří již absolvovali 
školení. Je také určen vyškoleným technikům, kteří mají vyšší 
oprávnění přístupu. Více informací naleznete v části „Funkce 
technika“.
S ústřednou PROFILE komunikujete pomocí níže popsaného 
grafického uživatelského rozhraní. Většina míst na obrazovce, 
nejen klávesy, je citlivá na dotyk.

Název obrazovky  Modré  podsvícení se při požáru změní na  červené  nebo, když dojde k chybě, na  žluté.

LED kontrolky Různé LED kontrolky indikují stavy, jako jsou „požár“, „deaktivováno“ nebo „porucha“ – viz níže „Popis 
kontrolek LED“.

Vypnout sirény Vypíná sirény (je chráněno klíčovým spínačem – viz „Softwarové přihlášení Key plus“ na straně 8).

Cyklovat mezi 
poplachy

Procházení všech požárních poplachů včetně podrobností.

Reset Slouží k resetování ústředny po vyřešení požáru. Chráněno klíčovým spínačem – viz „Softwarové 
přihlášení Key plus“ na straně 8.

Souhrn událostí Upozorňuje na jakékoliv nenormální události, o kterých byste měli vědět. Dotykem zjistíte další informace 
a můžete přijmout opatření.
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Systém elektrické požární signalizace PROFILE Ústředny Popis kontrolek LED
1.1 Popis kontrolek LED
Barvy LED v oblastech OBECNE a ÚSTŘEDNA grafického 
uživatelského rozhraní jsou následující:

U většiny LED kontrolek je štítek s textem. LED se symbolem 
nebo číslem jsou vysvětleny níže.

1.2 Další indikátory
Níže jsou uvedeny další podrobnosti o dalších symbolech, které se 
mohou objevit na grafickém uživatelském rozhraní.

Domů Vrátí vás na úvodní obrazovku pro navigaci v nabídkách (nebo na obrazovku „Zobrazit požáry“).

Zpět Zruší poslední klepnutí – vrací na předchozí obrazovku.

Informace Zobrazení doplňujících informací o systému.

Ztlumit bzučák Ztišení vnitřního bzučáku ústředny.

Senzor RFID Pokud máte kartu RFID, přihlaste se přiložením sem – viz „RFID“ na straně 8.

Kryt portu USB Po otevření získáte přístup k portu USB a klíčové dírce.
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Neaktivní: OK.

Zelená: OK (LED kontrolka zapnutí zapájení musí být 
vždy zelená).

Červená: Kritický problém nebo stav požárního 
poplachu. Po rozsvícení červené LED, regulační 
a indikační zařízení (CIE) přejde do stavu požárního 
poplachu.

Žlutá: Došlo k problému nebo stavu, který není tak 
vážný jako červený, ale je nutné jej vyšetřit (typicky 
se jedná o poruchu), protože se může jednat 
o kritické ohrožení funkce regulačního a indikačního 
zařízení.

Pokud dojde k poruše sirén, signalizace nebo 
ochrany (rozsvítí se LED v těchto místech 
grafického uživatelského rozhraní).

Došlo k deaktivaci sirén, signalizace nebo ochrany 
(rozsvítí se LED v těchto místech grafického 
uživatelského rozhraní).

Sirény se aktivovaly. LED se rozsvítí v oblasti sirén 
grafického uživatelského rozhraní.

Byla aktivována signalizace hasičskému sboru. 
LED se rozsvítí v oblasti signalizace grafického 
uživatelského rozhraní.

Bylo aktivováno ochranné zařízení, jako třeba 
ovládání dveří. LED se rozsvítí v oblasti ochrany 
grafického uživatelského rozhraní.

V označené zóně došlo k požáru.

Poznámka: Obrazovky, které se 
uživateli zobrazují, se mohou mírně 
lišit od obrázků v této příručce. 
Příčinou jsou aktualizace softwaru. 

ZÓNY

Tato ikona se změní jako potvrzení, že jste se 
dotkli obrazovky.

Výskyt požárního poplachu.

Byla aktivována signalizace hasičskému sboru.

Ovládací panel je zaneprázdněn zpracováváním.

Je aktivní funkční zkouška. Viz str. 9.

Hasicí systém aktivní.

Porucha hasicího systému.

Je přihlášen uživatel.

Je přihlášen uživatel s úrovní přístupu „Uvedení 
do provozu“. (K této úrovni mají přístup pouze 
servisní technici. Více informací naleznete 
v části „Funkce technika“).

Poznámka: Některé funkce popsané 
v této příručce nemusí být dostupné 
v některých verzích softwaru nebo 
šablonách Consys.
Uživatelská příručka Verze dokumentu 3.0 5
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2 Příkazy uživatele Systém elektrické požární signalizace PROFILE Ústředny

2 Příkazy uživatele
Grafické uživatelské rozhraní PROFILE je moderní rozhraní 
se standardnímu gesty přetažení a posuvníky pro navigaci 
v seznamech.
Některé informace, jako jsou informace o prvku 
a informace v paměti událostí se zobrazují jako sada 
vodorovně organizovaných karet tak, jak je uvedeno na 
Obrázku 1. Pokud se chcete přesouvat mezi kartami, 
můžete přetáhnout doleva nebo doprava nebo použít 
tlačítka pro posouvání.

Některé položky jsou uvedeny ve svislém seznamu. 
Můžete přetahovat tyto seznamy nahoru nebo dolů tlačítky 
pro posouvání tak, jak je uvedeno na Obrázku 2.

Můžete také zobrazit obrazovku souhrnu událostí pro 
každou skupinu, včetně Obecné, Ústředna, Sirény, 
Signalizace a Ochrana jedním kliknutím dotykem na LED 
skupiny na pravé straně dotykové obrazovky.

Obr. 1: Vodorovné seznamy

Datum, čas Středa, 14. září 2016 14:07:57

Vše Potvrzeno Nepotvrzeno

Zóna

Umístění

Zařízení

Adresa
Událost

Stav

Informace

110 Zóna 110

Senzor fotozařízení

LPSB 3000

Zóna 40.110 G108

PORUCHA ZAŘÍZENÍ

Nepřijato

Přesouvejte se 

přejetím vlevo 

nebo vpravo

Tlačítka pro 

posouvání

Číslo položky 
v seznamu / Celkový 
počet položek 
v seznamu

Obr. 2: Svislé seznamy

Ústředna 34

Ústředna 36

Ústředna 37

Ústředna 39

Ústředna 40

Přejetí nahoru 

a dolů

Tlačítka pro 

posouvání
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3 Požární poplach
Když se spustí požární poplach, jako první indikace 
POŽÁRU se rozsvítí červená LED kontrolka a aktivuje 
bzučák, jako první indikace požárního poplachu. Na 
obrazovce se zobrazí informace uvedená na Obrázku 3.

Zobrazí se podrobné informace o požáru indikující původ 
a rozsah požáru:
 Okno „První požár“ ukazuje první požár, ke kterému došlo, 

s podrobnostmi o čísle zóny, popisu a adresou prvku.

Okno „Poslední požár“ obsahuje informace 
o poslední zóně, která vydala poplach, 
s podrobnostmi o prvním požáru rozpoznaném 
v této zóně.

 Ve spodní části okna požáru se zobrazuje počet poplachů.
Navíc:
 Rozsvítí se LED kontrolky AKTIVACE SIRÉNY.
 Mohou se rozsvítit LED kontrolky AKTIVACE 

SIGNALIZACE (VIZ ČÁST „Akce operátora při poplachu“).

3.1 Další informace 
o požárním poplachu

Pokud chcete zobrazit další informace na obrazovce 
Požárního poplachu stiskněte okno „První požár“ nebo 
„Druhý požár“ (viz Obrázek 3).
Další informace obsahují podrobnosti o prvku, který hlásí 
poplach, a dalších poplaších v této zóně.
Zobrazení lze přepínat mezi „Požáry v zóně“, kdy jsou 
zobrazeny prvky v této zóně, které hlásí požár, nebo 
„Požárem zasažené zóny“, kdy se zobrazí zóny zasažené 
požárem.
Stisknutím tlačítka Informace zobrazíte obrázek zóny 
konfigurovaný pro zónu poplachu.

3.2 Akce operátora při 
poplachu

Pokud dojde k požárnímu poplachu, řiďte pravidly platnými 
pro pracoviště.
V denním režimu můžete zpozdit signalizaci hasičskému 
sboru. To vám dá čas vyšetřit poplach a zrušit poplach, 
pokud zjistíte, že se jedná o falešný poplach.
Nicméně v následujících případech není možná prodleva 
a signalizace se aktivuje okamžitě:
 Je aktivní noční režim.
 Byl aktivován manuální hlásič.
 Došlo k poruše sirény.

3.3 Varování poplachu
V závislosti na konfiguraci, může ústředna reagovat 
v krocích na aktivaci zařízení. V okně „Souhrn událostí“ na 
Úvodní obrazovce se mohou zobrazit následující zprávy:
 Zpráva „Varování poplachu“ (zní vnitřní bzučák). K tomuto 

dojde, jestliže byl ovládací panel konfigurován pro 
částečnou reakci na poplach, pokud poplach hlásí jenom 
jeden požární hlásič. Ústředna čeká na poplach od dalšího 
zařízení a teprve poté spustí poplach.

 Zpráva „Předběžné varování poplachu“ (zní vnitřní bzučák). 
K tomuto například dojde, když požární hlásič rozpozná 
nános, který může být způsoben požárem, ale ještě nebylo 
dosaženo prahové hodnoty pro požár. Ústředna čeká na 
dosažení prahové hodnoty a teprve poté spustí poplach.

Obr. 3: Grafické rozhraní při požárním poplachu

První
požár

Poslední
požár

Prozkoumat
prodlevu

Zóny
v požáru

ZOBRAZIT POŽÁRY

Prodleva poplachu
Zóna 002 A003
Zařízení CO

Zóna 001 A001
Zařízení teplotního 

senzoru

2 požáry

00:34

NEBEZPEČÍ
V případě poplachu může vést 
nesprávné používání funkcí ústředny 
k úmrtí, vážným zraněním či škodám 
na majetku.
Musíte zajistit, aby byly použity 
postupy platné pro pracoviště.

NEBEZPEČÍ
Při vyšetřování oblasti budovy 
chráněné pomocí automatických 
hlásičů CO, které aktivovaly poplach, 
hrozí, že požáry nebudou detekovány 
osobou, která provádí šetření.
To proto, že automatické hlásiče CO 
musí vyvolávat poplach dříve než 
ostatní typy automatických hlásičů 
a dříve, než je požár viditelný.
Vyšetřování věnujte náležitou 
pozornost a oblast neoznačujte za 
bezpečnou, dokud nemáte naprostou 
jistotu.
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4 Uživatelské funkce
Základní funkce ústředen PROFILE jsou uvedeny 
v Tabulce 1 s příslušným stupněm oprávnění pro každou 
funkci. Funkce, pro které je vyžadována úroveň přístupu 
Uvedení do provozu a Technik, jsou popsány v části „Funk-
ce technika“. Úrovně přístupu jsou součástí systému chrá-
něného přístupu. Další informace jsou uvedeny v části 
„Zabezpečený přístup“ níže. 

Tab. 1: Funkce a minimální úroveň přístupu pro jejich 
použití
[1] Nebo přepnutí spínače s klíčem, pokud je konfigurováno 

v šabloně
[2] Více informací naleznete v části „Funkce technika“.
[3] Pokud je aktivován spínač s klíčem, je tato funkce 

dostupná po přepnutí klíče

4.1 Zabezpečený přístup
Funkce ústředny PROFILE jsou chráněny proti 
neoprávněnému použití postupy popsanými v následujících 
třech částech.

4.1.1 Softwarové přihlášení
Vaše přihlášení k ústředně musí mít dostatečnou úroveň 
přístupu pro použití vybrané funkce. Pokud se chcete 
přihlásit, stiskněte na úvodní obrazovce tlačítko přihlášení 
a zadejte vaše uživatelské jméno a heslo. V záhlaví 
obrazovky se zobrazí ikona odemknuté klávesnice. Pokud 
se chcete odhlásit, stiskněte na úvodní obrazovce tlačítko 
odhlášení.

4.1.2 RFID
Pro rychlé přihlášení mají ústředny aktivováno povoleno 
přihlášení RFID. Přidržte kartu RFID před uživatelským 
rozhraním a vyčkejte na automatické přihlášení.
Karty lze naprogramovat pomocí grafického uživatelského 
rozhraní PROFILE, bez potřeby dalšího hardwaru. 

Pokud chcete kartu naprogramovat, 
postupujte následovně:
. Přihlaste se a stiskněte Konfigurovat » Servis » 

Přidat kartu RFID.

. Pomocí numerické klávesnice zadejte příslušná 
pověření pro kartu RFID.

. Stiskněte Zapsat.

. Přidržte kartu RFID u symbolu antény na předním 
panelu grafického uživatelského rozhraní.

Pokud zápis selže, zobrazí se místní okno.

Pokud chcete zkontrolovat úspěšný zápis, 
proveďte následující kroky:
.Tlačítkem na úvodní obrazovce se odhlaste a poté 

přiložte kartu RFID k symbolu antény.
. Přiložte kartu RFID k symbolu antény.
. Zkontrolujte, že došlo k přihlášení k systému.

4.1.3 Softwarové přihlášení Key plus
Na některých ústřednách je přihlášení k softwaru 
deaktivováno, dokud do grafického uživatelského rozhraní 
PROFILE nevložíte klíč a neotočíte jej do polohy 
ZAPNUTO. Po aktivaci klíče jsou všechny funkce označené 
[1] a ]3] dostupné.

Funkce Požadovaná 
minimální úroveň 
přístupu

Tlačítka dotykové obrazovky

Ztlumit bzučák Není nutné přihlášení [3]

Požární cyklus Není nutné přihlášení

Ztlumení/zapnutí sirén Operátor zákazníka [1]

Vynulování požáru Operátor zákazníka [1]

Souhrn událostí (obecná 
ústředna, sirény, 
signalizace, ochrana)

Není nutné přihlášení

Základní funkce dostupné z nabídky

Test ústředny Není nutné přihlášení

Deaktivovat Operátor zákazníka 6
Zákazník 1 v rakouské 
šabloně

Denní/noční režim Operátor zákazníka 1[1]

Datum/čas Operátor zákazníka 1

Funkční zkouška Operátor zákazníka 7

Paměť událostí Operátor zákazníka 1[1]

Zap./Vyp. sirén Operátor zákazníka 1[1]

Programování karty RFID Uvedení do provozu/
Obsluha technikem[2]

Stav systému Operátor zákazníka 1[1]
8 Uživatelská příručka Verze dokumentu 3.0



Systém elektrické požární signalizace PROFILE Ústředny 4.2 Deaktivace prvků
4.2 Deaktivace prvků

Grafické uživatelské rozhraní ústředny PROFILE poskytuje 
možnosti deaktivovat jeden nebo více prvků. Pokud chcete 
získat přístup k této funkci, přihlaste se a z nabídky vyberte 
Úlohy » Deaktivovat.
Vyberte způsob deaktivace a vyberte různá tlačítka filtru pro 
definici prvků, které mají být deaktivovány. 
 Prvky zóny – filtrování zařízení pro aktivace/deaktivaci 

podle zóny, do které patří.
 Stav – Aktivovat/deaktivovat vybraný stav zařízení ve 

vybraných zónách.
 Funkce – Filtrování zařízení pro aktivaci/deaktivaci podle 

funkce (požární hlásiče, manuální hlásiče atd.).
 Zařízení – Filtrování zařízení pro aktivaci/deaktivaci podle 

typu (850H atd.).
 Jedna adresa – Aktivovat/deaktivovat zařízení podle 

adres.
Pokud je prvek deaktivován, je ve skutečnosti odebrán ze 
systému a nemůže spustit požární poplach. Deaktivace 
není trvalá – zařízení lze znovu aktivovat.

4.3 Přepínání mezi denním/
nočním režimem

Ústředna může být konfigurována tak, aby se chovala jinak 
v denním a nočním režimu.
Některé základní rozdíly mezi denním a nočním režimem 
jsou následující:
 V nočním režimu je možnost „Prodleva vyšetřování“ 

deaktivována (viz „Akce operátora při poplachu“ na 
stránce 7).

 V denním režimu mohou být prahové hodnoty 
automatického hlásiče vyšší. To umožňuje ošetřit denní 
aktivity, jako jsou nahromadění prachu, které mohou 
spustit falešný poplach.

Pokud chcete povolit denní režim, přihlaste se a vyberte 
Úlohy » Den a noc. Vyberte požadovaný režim a stiskněte 
OK.

Kontrolka LED denního režimu se rozsvítí a indikuje, že je 
ústředna v denním režimu. Ovládací panel se může mezi 
denním a nočním režimem přepínat automaticky. Závisí na 
konfiguraci Consys. 

4.4 Test ústředny
Test ústředny slouží k testu displeje ústředny, kontrolek 
LED a bzučáku. V průběhu testu jsou zapnuty všechny 
kontrolky LED, body grafického uživatelského rozhraní 
a bzučák pro kontrolu uživatelského rozhraní pohledem.
Kontrola ústředny může proběhnout bez přihlášení, pokud 
na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko Test ústředny nebo 
po přihlášení stisknutím Úlohy » Test ústředny. 

4.5 Systémové datum/čas
Pokud chcete změnit datum a čas ústředny, vyberte 
Konfigurace » Nastavení » Datum a čas.
Pokud se jedná o síť ústředen, změňte čas na určené 
ústředně řídicí čas. Poté se synchronizují všechny ústředny 
v síti.

4.6 Funkční zkouška
Funkční zkouška se používá pro zkoušení zařízení bez 
spuštění požárního poplachu.
Pokud chcete přepnout systém do režimu funkční zkoušky, 
přihlaste se a vyberte Konfigurace » Funkční zkouška. 
Proveďte požadovaný výběr:
 Vše – povolení funkční zkoušky pro všechna zařízení 

zadaného typu (vstup, automatický hlásič, hlásič atd.) 
na zvoleném kruhovém vedení.

 Zóna – povolení funkční zkoušky pro všechna zařízení 
zadaného typu (vstup, automatický hlásič, hlásič atd.).

 Prvek – povolení funkční zkoušky pro jedno určité 
zařízení. 

NEBEZPEČÍ
Deaktivace prvků může vést 
k nerozpoznání požáru a možnému 
usmrcení, vážnému úrazu nebo 
škodě na majetku a také porušíte 
shodu s normou EN54.
POZNÁMKA: Norma EN54-2 
nepovoluje deaktivaci jednotlivých 
sirén na přístupové úrovni 2.

Můžete pouze deaktivovat prvky 
s upozorněním a aktivovat je, 
jakmile je to možné.

NEBEZPEČÍ
Nesprávné přepínaní režimů může 
být nebezpečné.
Například, přepnutí do denního 
režimu v noci může způsobit 
zpoždění upozornění hasičskému 
sboru.
Režimy přepínejte pouze v souladu 
s místními postupy lokality.

Řídicí systémy
Pokud je k ústředně v síti připojen „Řídicí 
systém“, je tento systém určující pro 
systém sítě. Tento systém nemůže být 
přepsán z jakékoliv ústředny v síti.
Uživatelská příručka Verze dokumentu 3.0 9
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 Více zón – povoluje funkční zkoušku pro zvolený typ 
zařízení (vstup, automatický hlásič, hlásič). 

Poté, co byl vybrán filtr se v okně Základní popis funkční 
zkoušky na pravé straně zobrazí „Počet testovaných 
zařízení“ a také, kolik z nich je právě aktivních. Funkční 
zkoušku spustíte tlačítkem Start. Zobrazí se souhrnná 
obrazovka funkční zkoušky, na které se zobrazuje stav 
funkční zkoušky. Zkoušku můžete zastavit tlačítkem Stop. 
Výsledky funkční zkoušky lze uložit na USB flash disk. 
Vložte tento flash disk do portu USB v přední části 
grafického uživatelského rozhraní a po zobrazení tlačítka 
Uložit toto tlačítko stiskněte.
Pokud je funkční zkouška aktivní, zobrazuje se v záhlaví 
obrazovky ikona funkční zkoušky. To indikuje, že probíhá 
funkční zkouška.
Souhrnné informace funkční zkoušky jsou uvedeny 
v Tabulce 2.

Informace
Položka

Význam

Režim funkční 
zkoušky

Připomínka vašich nastavení.

Ústředna Indikuje ústřednu, kterou jste vybrali.

Umístění Zóna(y) obsahující zařízení v režimu 
funkční zkoušky. Pokud funkční 
zkouška zahrnuje více zón, zobrazuje 
se „–“.

Zkoušená zařízení Počet zařízení zahrnutých v rozsahu 
vašich nastavení.

Tab. 2: Souhrnné informace funkční zkoušky

Vyloučená/
Deaktivovaná 
zařízení

Počet zařízení, která budou 
zkoušena, ale jsou deaktivovaná.

Bylo aktivní Počet zařízení, která jsou aktivní od 
začátku testu. Toto číslo by mělo být 
stejné jako počet úspěšných 
zkoušek. (Toto číslo se nebude 
rovnat počtu úspěšných zkoušek 
v případě, že při zahájení funkční 
zkoušky již byla zařízení aktivní.)

Bylo vymazáno Počet zařízení, která byla neaktivní od 
začátku testu.

Úspěšná Počet zařízení, která přešla 
z vymazaného stavu na aktivní stav. 
Během testování zařízení bude počet 
růst, test je úspěšný. Znovu toto 
číslo by mělo být stejné jako „Bylo 
aktivní“. (Nebude odpovídat, pokud 
bylo již při spuštění aktivní nějaké 
zařízení). 

Momentálně 
aktivní

Počet zařízení, která jsou právě 
aktivní. Například se zde zobrazí 
zkoušený hlásič, dokud nebude 
resetován.

Zkoušené zóny Počet zón se zařízením ve funkční 
zkoušce.

Informace
Položka

Význam

Tab. 2: Souhrnné informace funkční zkoušky
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4.7 Ztlumení/zapnutí sirén
Pokud je uživatel přihlášen s příslušným oprávněním, tímto 
tlačítkem se vypnou nebo zapnou sirény. Poplach v nové 
zóně automaticky aktivuje sirény, které byly před tím 
vypnuty.

4.8 Zap./Vyp. sirén
Pokud chcete trvale vypnout sirény, přihlaste se a poté na 
úvodní obrazovce stiskněte tlačítko Zap./Vyp. sirén. Sirény 
vypnuté tímto tlačítkem se nerozezní při nově vzniklém 
poplachu.

4.9 Uložit
Pokud chcete stav systému uložit na USB flash disk, 
připojte prázdný USB flash disk k portu USB a poté, co se 
zobrazí tlačítko Uložit, jej stiskněte. Zápis
dat na USB flash disk může chvíli trvat. Po dokončení 
zápisu se zobrazí zpráva.

4.10 Ztlumit bzučák
Tlačítko Ztlumit bzučák se používá ke ztlumení vnitřního 
bzučáku ústředny. Nové poruchy systému mohou opět 
aktivovat bzučák. Bzučák nelze vypnout, pokud je nějaká 
aktivní porucha systému. Pokud chcete vymazat poruchu 
systému, na dotykové obrazovce stiskněte tlačítko 
vynulování požáru.

4.11 Paměť událostí
V paměti událostí ústředny PROFILE uchovávají až 
10000 systémových událostí.
Paměť událostí lze konfigurovat, takže mezi ústřednami 
mohou být rozdíly (například v typu zaznamenávaných 
událostí).
Pokud chcete zobrazit uložené události, stiskněte tlačítko 
Paměť událostí. Události lze filtrovat podle typu nebo data/
času.
Uživatelská příručka Verze dokumentu 3.0 11
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5 Poruchy Systém elektrické požární signalizace PROFILE Ústředny

5 Poruchy
Poruchy musí být vyšetřeny a vyřešeny. Na poruchy jste 
upozornění aktivací kontrolky, jako je Kontrolka LED 

poruchy napájení a také změnou pozadí grafického 
displeje tak, jak je zobrazeno na stránce 4.
Seznam poruch zobrazíte v okně „Souhrn událostí“ na 
Úvodní obrazovce.

NEBEZPEČÍ
Nesprávná odezva na výstrahy 
události může vést ke smrtelnému 
nebo závažnému úrazu nebo škodě 
na majetku.
Například je nutné reagovat na 
výstrahy poruch, jako je výpadek 
napájení. (Záložní baterie udrží 
ústřednu v činnosti, ale jen po 
omezenou dobu, než dojde 
k selhání.)
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6 Stav systému
Můžete kontrolovat funkci systému různými funkcemi 
a filtry tak, jak je popsáno v následujících částech. Jedná se 
o funkce vyžadující úroveň oprávnění „uživatel“. Funkce 
stavu systému určené pro servisní techniky jsou popsány 
v části „Funkce technika“.

6.1 Prvek
Pokud chcete zjistit stav určitého prvku podle přesné 
adresy, vyberte Stav systému » Prvek. 

6.2 Funkce 
Pokud chcete zobrazit informace o vybraných prvcích, 
vyberte Stav systému » Funkce. Výběr je založen na 
funkci prvku (požární hlásič, siréna, hlásič atd.).

6.3 Zóna
Pokud chcete zobrazit základní stavy, jako jsou požár, 
porucha a deaktivováno podle zón, vyberte Stav systému 
» Zóna. Informace zahrnuje celkový počet prvků v zóně 
a počet prvků ve stavu požár/chyba a deaktivováno.

6.4 Kruhové vedení
Pokud chcete zobrazit informace o prvcích ve vybraných 
zónách, vyberte Stav systému » Kruhové vedení.

6.5 Síť
Pokud chcete zobrazit informace o uzlech sítě MXNet a 
Ethernet, vyberte Stav systému » Síť. Uzly mohou být 
označeny jako „konfigurované“ nebo „neodpovídá“.

6.6 Uvedení do provozu
Pokud chcete zobrazit nastavení režimu vztahující se 
k podrobným funkcím ústředny, vyberte Stav systému » 
Uvedení do provozu.

6.7 Souhrn událostí
Pomocí okna „Souhrn událostí“ na úvodní obrazovce 
zobrazíte výkaz nejvyšší úrovně prvků v systému, včetně 
počtu prvků, v následujících stavech:
 Varování
 Porucha
 Deaktivováno
 Test
Také jsou uvedeny systémové zprávy, jako jsou vypnuté/
ztišené sirény. Pokud chcete získat podrobné informace 
o počtech, použijte tlačítko Souhrn událostí.

6.8 Základní popis systému
Pokud chcete zobrazit „Základní informace o systému, 
přihlaste se a na úvodní obrazovce vyberte Stav systému. 
Podrobnosti základního popisu systému naleznete v okně 
„Základní popis systému“. 

6.9 Přehled systému 
Pokud chcete zobrazit „Přehled systému“, přihlaste se 
a na úvodní obrazovce vyberte Konfigurovat. V okně 
„Přehled systému“ naleznete informace o systému, jako je 
počet požárních poplachů, počet testů, stav baterie a počet 
provedených údržeb. 
Dotykem na podokno Přehled systému zobrazíte další 
podrobnosti, jako jsou:
 verze softwaru komponent ústředny,
 verze konfigurace Consys.
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7 Rutinní kontroly Systém elektrické požární signalizace PROFILE Ústředny

7 Rutinní kontroly
7.1 Obecné
Je doporučeno provádět pravidelné kontroly instalace 
odpovědným zaměstnancem, podle kroků popsaných 
v částech Denní a Týdenní kontroly.
Tento požadavek může být dán i místní legislativou či 
normami.

7.2 Denní kontroly
Postup provádění denní kontroly
1 Ověřte, že přední panel požární ústředny indikuje 

normální stav (tj. nesvítí žádná kontrolka LED popla-
chu ani poruchy a na displeji LCD je zobrazen datum 
a čas).
Pokud ústředna neindikuje normální stav, zazname-
nejte stav do protokolovacího deníku a proveďte 
nezbytné akce.

2 Ověřte, že všechny poruchy zaznamenané předcho-
zího dne byly zpracovány.

7.3 Týdenní kontroly
Postup provádění týdenní kontroly
1 Dle potřeby vyčistěte přední panel požární ústředny 

vhodným čisticím prostředkem.

2 Aktivujte zařízení (hlásič nebo automatický hlásič).
3 Ověřte, že systém reaguje následovně:

– Bzučák ovládacího panelu vydává stálý tón.
– (OBECNÁ) kontrolka LED POŽÁRU na přední 

straně ovládacího panelu svítí.
– Odpovídající červená kontrolka LED STAVU 

ZÓNY bliká.
– Zní siréna.
– Displej grafického rozhraní zobrazuje místo popla-

chu.
4 Zaznamenejte, které zařízení bylo použito k iniciaci 

testu do protokolovacího deníku lokality, a resetujte 
požární ústřednu.

5 Zkontrolujte stav výtisků všech tiskáren připojených 
k systému, a pokud je tisk slabý, vyměňte pásku.

6 Zajistěte, aby měla každá tiskárna dostatek odpoví-
dajícího papíru.

Veškeré závady zaznamenejte do protokolovacího 
deníku a proveďte nezbytná nápravná opatření.

UPOZORNĚNÍ Abyste předešli 
zbytečné evakuaci, předem 
upozorněte všechny osoby na 
zkoušku sirén.
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8 Funkce technika
Úrovně oprávnění při přihlášení do systému PROFILE jsou 
Uvedení do provozu, Technik 3, Technik 2 a Technik 1. 
Každá úroveň oprávnění zahrnuje všechna oprávnění nižší 
úrovně v seznamu (takže například oprávnění Uvedení do 
provozu zajišťuje přístup ke všem položkám nabídky). Poté, 
co se přihlásíte, je vaše úroveň přístupu zobrazena ve 
spodní oblasti grafického rozhraní nabídky – viz Obr. 4.
V tabulce 3 jsou uvedeny technické funkce Stav systému, 
Konfigurace a Úlohy s příslušným minimálním oprávněním 
pro každou z funkcí. Tam, kde je název funkce uveden 
s odsazením, jedná se o podřízenou nabídku funkce 
uvedené na předchozím řádku.
Více informací o funkcích přiřazených k úrovní oprávnění 
uživatele naleznete v části „Uživatelské funkce“.

NEBEZPEČÍ
Pokud ponecháte ústřednu 
požárního poplachu v režimu 
uvádění do provozu, může dojít 
k nerozpoznání požáru a možnému 
usmrcení, vážnému úrazu nebo 
škodě na majetku a také porušíte 
shodu s normou EN54.
Do režimu uvádění do provozu 
vstupujte opatrně, a jakmile je to 
možné, se z tohoto režimu odhlaste.

Funkce Minimální úroveň 
přístupu

Informace o úrovni přístupu technika

Stav systému Úrovně uživatelů Všechny funkce, které jsou dostupné na úrovni 
uživatele[1], a další níže popsané funkce.

        Prvek Technik 1 Prvek použijte pro zobrazení informací o stavu prvku, 
včetně analogových hodnot. Můžete prvek filtrovat podle 
oblasti a můžete zobrazit další informace o prvku.

        Kruhové vedení Technik 1 Kruhové vedení použijte pro zobrazení informací o stavu 
prvků ve vybraném kruhovém vedení. Bude skenováno 
vybrané kruhové vedení a zjišťovány informace o stavu. 
Upozorňujeme, že toto povede k vypnutí druhé větve 
párovaného kruhového vedení. Například, když vyberete 
kruhové vedení A, v průběhu skenování bude vypnuto 
kruhové vedení B.[2]

        Uvedení do provozu Technik 1 Uvedení do provozu použijte pro zobrazení a změnu 
nastavení režimu, který se vztahuje k zobrazené operaci 
ovládacího panelu. Například můžete povolit režim rychlé 
logiky.
Upozorňujeme, že pokud používáte možnost „Servisní 
režim IR“, obě větve kruhového vedení se přepnout do 
Servisního režimu IR. Například, když přepnete kruhové 
vedení A do servisního režimu, kruhové vedení B se také 
přepne do servisního režimu.

Konfigurace Úrovně uživatelů Všechny funkce, které jsou dostupné na úrovni uživatele 
a další níže popsané funkce.

        Nastavení Úrovně uživatelů Všechny funkce, které jsou dostupné na úrovni uživatele 
a další níže popsané funkce.

               Nastavení prvku Technik 2 Použití Nastavení prvků pro přidání prvků (například nový 
automatický hlásič) nebo změnu uživatelského textu 
prvku.

Tab. 3: Minimální úrovně přístupu
[1] Další informace jsou uvedeny v části „Stav systému“.
[2] Viz níže uvedené upozornění na nebezpečí
[3] Další informace jsou uvedeny v části „Uživatelské funkce“.
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                      Automatická 
konfigurace

Technik 2 Automatická konfigurace je vhodná, pokud do ústředny 
nebyla nahrána konfigurace nebo když byla na kruhová 
vedení přidána nová zařízení a potřebujete aktualizovat 
konfiguraci panelu tak, aby zahrnovala tato zařízení.
Na ústředně se rozběhne samo se učící rutina, v jejímž 
průběhu ústředna rozpozná, jaká zařízení jsou na jejích 
kruhových vedeních a zapíše si tyto informace do své 
konfigurace.

                      Změna prvku Technik 2 Slouží ke změně podrobností prvku, např. popisu, typu 
prvku a použití.

                      Vložit prvek Technik 2 Slouží ke konfiguraci nového prvku (adresy), například tak 
můžete do kruhového vedení přidat nové zařízení.

                      Odstranit prvek Technik 2 Používá se k odstranění prvku.

        Servis Technik 1 Slouží k provádění servisních činností, například kalibrací.

               Restart ústředny Technik 1 Restart ústředny se používá k restartu ústředny.

               Aktualizace ústředny Technik 1 Aktualizace ústředny se používá pro načtení konfigurace 
ústředny z jednotky USB flash disku. Podrobnosti viz 
pokyny pro uvedení ústředen PROFILE do provozu.

               Hlášení servisu Technik 1 Použijte Hlášení servisu pro vykazování dat o servisu na 
zařízení 850EMT připojeném k ústředně. Můžete 
například generovat výkazy zařízení, včetně data výroby 
automatických hlásičů a jejich „znečištění“. Další 
podrobnosti naleznete v Návodu pro obsluhu 850EMT.

               Přidání karty RFID Technik 1 Funkci Přidání karty RFID použijte pro programování karty 
RFID s přihlašovacím jménem a heslem, která se bude 
používat pro automatické přihlášení k ústředně.

Úlohy Úrovně uživatelů Všechny funkce, které jsou dostupné na úrovni 
uživatele[3], a další níže popsané funkce.

          Vynucené I/O Technik 1 Vynucené funkce používejte k potlačení normálního 
chování zařízení. 
Vynucení ZAP.: Zůstane v platnosti, dokud není na prvku 
zrušeno vynucení.
Zrušení vynucení: Zruší zapnutí vynucení
Vynucení VYP.: Zamezí aktivaci zařízení, když by k ní 
normálně došlo. Například vynucené vypnutí sirény 
zabrání vydání zvukového signálu, když je na ústředně 
poplach.

                Zónové prvky Technik 1 Použít vynucenou funkci na prvek zóny. 

                Stav Technik 1 Zobrazení stavu vynucené zóny nebo prvku.

                Jediná adresa Technik 1 Použít vynucenou funkci na zařízení prostřednictvím její 
adresy prvku.

Funkce Minimální úroveň 
přístupu

Informace o úrovni přístupu technika

Tab. 3: Minimální úrovně přístupu
[1] Další informace jsou uvedeny v části „Stav systému“.
[2] Viz níže uvedené upozornění na nebezpečí
[3] Další informace jsou uvedeny v části „Uživatelské funkce“.
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Systém elektrické požární signalizace PROFILE Ústředny 8 Funkce technika
Obr. 4: Indikace úrovně přihlášení

Evakuovat

NEBEZPEČÍ
Kruhové vedení bude na krátkou 
dobu v průběhu skenování 
kruhového vedení vypnuto, což 
znamená, že některé části budovy 
budou nechráněné.
Před provedením této operace se 
domluvte s personálem pracoviště 
a přijměte příslušná opatření.
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Další informace o ZETTLER naleznete na internetových 

stránkách 
www.zettlerfire.com
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