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8 Instalujte napájecí kabel +27 V (7) (součástí 
dodávky ethernetového přepínače) na svor-
kový konektor dle obr. 2.

9 Připojte svorkový konektor k ethernetovému 
přepínači a připojte opačnou koncovku 
(dutinku) napájecího kabelu 27 V (7) ke svorce 
napájení ústředny. 

10 Odpojte konec ethernetového kabelu (4) při-
pojený ke kartě CPU801 uvnitř skříně 
ústředny a připojte jej do portu ethernetového 
přepínače.

11 Mezi ethernetový přepínač a procesorovou 
kartu instalujte 50cm ethernetový kabel (5).

12 Zapojte jeden konec ethernetového kabelu 
(externí RJ-45) z opakovače do portu etherne-
tového přepínače (1), tím umožníte komuni-
kaci mezi ústřednou a opakovačem.

13 Ověřte správné zapojení všech kabelů.
14 Zapněte systém.

Obr. 4: Přehled instalace ethernetového přepínače 
instalovaného do ústředny PROFILE, model P115D/
P405D/P485D 
1   Ethernetový přepínač
2, 3  Podložky a matice 
4   Ethernetový kabel
5   50cm ethernetový kabel 
6  ZEMNICÍ kabel 
7   Napájecí kabel +27 V
8   Držák 
9, 10  Podložky a matice
11   Nástěnný držák

Zapojení ethernetového kabelu 
(4)
Ethernetový kabel (4) je připojen mezi 
uživatelským rozhraním (instalováno na 
zadní straně dvířek ústředny) a kartou 
CPU801 (instalována uvnitř ústředny). 
Odpojte pouze konec ethernetového 
kabelu zapojený do karty CPU801.
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Instalace doplňkového příslušenství ústředny 
PROFILE – ethernetový přepínač
Úvod 
Tento návod obsahuje pokyny instalace etherne-
tového přepínače (doplňkové příslušenství) pro 
následující modely ústředen PROFILE: 
 mělká ústředna s jedním kruhovým vedením 

PROFILE (P115S), 
 ústředna pro 240 zón s 2–8 kruhovými vede-

ními PROFILE (P805D),
 ústředna pro 80 zón s 2–8 kruhovými vede-

ními PROFILE (P885D), 
 hluboká ústředna s jedním kruhovým vede-

ním PROFILE (P115D), 
 ústředna pro 240 zón s 2–4 kruhovými vede-

ními PROFILE (P405D),
 ústředna pro 80 zón s 2–4 kruhovými vede-

ními PROFILE (P485D). 

Instalace ethernetového 
přepínače do ústředny 
PROFILE, model P115S 
Postup montáže ethernetového přepínače do 
ústředny PROFILE, model P115S: 
1 Ústředna musí být odpojena od napájení a 

nesmí běžet na baterie.
2 Dle stručné instalační příručky ethernetového 

přepínače instalujte nástěnný držák (8) na 
strany ethernetového přepínače a 
přišroubujte jej osmi šrouby (čtyři na každé 
straně). 

3 Instalujte ethernetový přepínač (1) do požado-
vané polohy ve skříni ústředny pomocí podlo-
žek a matic (2, 3).

4 Utáhněte matice (2, 3) tak, aby byl etherne-
tový přepínač (1) pevně uchycen.

5 Nasaďte kabelové oko ZEMNICÍHO kabelu (6) 
na ZEMNICÍ bod ethernetového přepínače (1) 
a utáhněte daný šroub. 

6 Koncovku (dutinku) ZEMNICÍHO kabelu (6) 
dejte do ZEMNICÍ přípojnice ústředny a utáh-
něte daný šroub.

7 Instalujte napájecí kabel +27 V (7) (součástí 
dodávky ethernetového přepínače) na svor-
kový konektor dle obr. 2.

Doplňkové příslušenství: Ether-
netový přepínač
Ethernetový přepínač je doplňkové pří-
slušenství, které lze objednat samo-
statně.

Obr. 1: Přehled instalace ethernetového přepínače 
instalovaného do ústředny PROFILE, model P115S 
1   Ethernetový přepínač
2, 3  Podložky a matice 
4, 5  Ethernetový kabel
6   ZEMNICÍ kabel
7   Napájecí kabel +27 V
8   Nástěnný držák 
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8 Připojte svorkový konektor k ethernetovému 
přepínači a připojte opačnou koncovku 
(dutinku) napájecího kabelu 27 V (7) ke svorce 
napájení ústředny. 

9 Odpojte konec ethernetového kabelu (4) při-
pojený ke kartě CPU801 uvnitř skříně 
ústředny a připojte jej do portu ethernetového 
přepínače (1).

10 Mezi ethernetový přepínač (1) a procesorovou 
kartu instalujte 50cm ethernetový kabel (5). 

11 Zapojte jeden konec ethernetového kabelu 
(externí RJ-45) z opakovače do portu etherne-
tového přepínače (1), tím umožníte komuni-
kaci mezi ústřednou a opakovačem. 

12 Ověřte správné zapojení všech kabelů.
13 Zapněte systém.

Instalace ethernetového 
přepínače do ústředny 
PROFILE, model P805D/
P885D 
Postup montáže ethernetového přepínače do 
ústředny PROFILE, model P805D/P885D:
1 Ústředna musí být odpojena od napájení a 

nesmí běžet na baterie.
2 Dle stručné instalační příručky ethernetového 

přepínače instalujte nástěnný držák (8) na 
strany ethernetového přepínače a 
přišroubujte jej osmi šrouby (čtyři na každé 
straně).

3 Instalujte ethernetový přepínač (1) do požado-
vané polohy ve skříni ústředny pomocí podlo-
žek a matic (2, 3).

4 Utáhněte matice (2, 3) tak, aby byl etherne-
tový přepínač (1) pevně uchycen.

5 Nasaďte jedno kabelové oko ZEMNICÍHO 
kabelu (6) na ZEMNICÍ bod ethernetového 
přepínače (1) a utáhněte daný šroub.

6 Nasaďte druhé kabelové oko ZEMNICÍHO 
kabelu (6) na ZEMNICÍ bod na zadní straně 
ústředny a utáhněte daný šroub.

Obr. 2: Svorkový konektor
a  27 V ss
b 0 V ss

Zapojení ethernetového kabelu 
(4) 
Ethernetový kabel (4) je připojen mezi 
uživatelským rozhraním (instalováno na 
zadní straně dvířek ústředny) a kartou 
CPU801 (instalována uvnitř ústředny). 
Odpojte pouze konec ethernetového 
kabelu zapojený do karty CPU801.
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7 Instalujte napájecí kabel +27 V (7) (součástí 
dodávky ethernetového přepínače) na svor-
kový konektor dle obr. 2.

8 Připojte svorkový konektor k ethernetovému 
přepínači a připojte opačnou koncovku 
(dutinku) napájecího kabelu 27 V (7) ke svorce 
napájení ústředny. 

9 Odpojte konec ethernetového kabelu (4) při-
pojený ke kartě CPU801 uvnitř skříně 
ústředny a připojte jej do portu ethernetového 
přepínače.

10 Mezi ethernetový přepínač a procesorovou 
kartu instalujte 50cm ethernetový kabel (5).

11 Zapojte jeden konec ethernetového kabelu 
(externí RJ-45) z opakovače do portu etherne-
tového přepínače (1), tím umožníte komuni-
kaci mezi ústřednou a opakovačem.

12 Ověřte správné zapojení všech kabelů. 
13 Zapněte systém.

Instalace ethernetového 
přepínače do ústředny 
PROFILE, model P115D/
P405D/P485D
Postup montáže ethernetového přepínače do 
ústředny PROFILE, model P115D/P405D/
P485D:
1 Ústředna musí být odpojena od napájení a 

nesmí běžet na baterie. 
2 Instalujte držák (8) do požadované polohy ve 

skříni ústředny pomocí podložek a matic (9, 
10). 

3 Utáhněte matice (10, 9) tak, aby byl držák (8) 
pevně uchycen.

4 Dle stručné instalační příručky ethernetového 
přepínače instalujte nástěnný držák (11) na 
strany ethernetového přepínače a 
přišroubujte jej osmi šrouby (čtyři na každé 
straně).

5 Upevněte ethernetový přepínač do držáku (8) 
a utáhněte jej pomocí podložek a matic (2, 3). 

6 Nasaďte kabelové oko ZEMNICÍHO kabelu (6) 
na ZEMNICÍ bod ethernetového přepínače (1) 
a utáhněte daný šroub. 

7 Koncovku (dutinku) ZEMNICÍHO kabelu (6) 
dejte do ZEMNICÍ přípojnice ústředny a utáh-
něte daný šroub.

Obr. 3:  Přehled instalace ethernetového přepínače 
instalovaného do ústředny PROFILE, model P805D/
P885D
1   Ethernetový přepínač 
2, 3  Podložky a matice 
4, 5  Ethernetový kabel 
6   ZEMNICÍ kabel 
7   Napájecí kabel +27 V 
8   Nástěnný držák 

Zapojení ethernetového kabelu 
(4)
Ethernetový kabel (4) je připojen mezi 
uživatelským rozhraním (instalováno na 
zadní straně dvířek ústředny) a kartou 
CPU801 (instalována uvnitř ústředny). 
Odpojte pouze konec ethernetového 
kabelu zapojený do karty CPU801.




