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1. ÚVOD 

1.1 ÚČEL 

 

Tento manuál je určen pro projekci, instalaci a údržbu analogových adresných hlásič  ůritech 
ady 2000, ídicích a monitorovacích za ízení ady 2000 a vstup/výstupních jednotek. 

 

Manuály a materiály pro systémy EPS FP2000/1200/1100 jsou následující: 
 
 Požární analogová adresná úst edna FP2000/1200/1100 - Instalační manuál 
 Požární analogové adresné hlásiče ůritech ady 950 - Instalační manuál 
 Požární analogové adresné hlásiče ůritech ady 2000 - Instalační manuál 
 FP2000 Network - Instalační manuál 
 Požární systémy FP2000/1200/1100 - Uživatelský manuál 
 Požární úst edny FP2000/1200/1100 - Programovací manuál 
 Zkoušky činnosti EPS - požární úst edny FP2000/1200/1100 

 

1.2 P EHLED VÝROBK  ůDY 2000 

 

Následující tabulka uvádí seznam za ízení pro analogové systémy ůritech ady FP2000 / 
FP1200 a adresný systém FP1100. 
 

Za ízení Označení Montážní patice 

Teplotní hlásiče analogové: 
Indikace LED, bez možnosti ízení ext. indikace DT2053 DB2001(U) 

Indikace LED, 7 segmentový displej, ízení ext. indikace DT2073 DB2002(U) 

 

Teplotní hlásiče adresné: 
Dv  indikace LED Ěpožár i poruchaě, externí indikace DT2023 DB2001(2) 

 

Opticko kou ové hlásiče analogové: 
Indikace LED, bez možnosti ízení ext. indikace DP2051 DB2001(U) 

Indikace LED, 7 segmentový displej, ízení ext. indikace DP2071 DB2002(U) 

 

Opticko kou ové hlásiče adresné: 
Dv  indikace LED Ěpožár i poruchaě, externí indikace DP2021 DB2001(2) 

 

Tlačítkový požární hlásič DM2000 - 

Tlačítkový požární hlásič: IP66 DM2000E - 

Tlačítkový požární hlásič: žlutý pro uvoln ní plynu DM2000Y - 

 

Zónový izolátor IU2016 DB2003 

 

Požární ídicí a snímací jednotky: 
Zónová monitorovací jednotka IU2055 - 

ízení požárních výstup  IU2080 - 

 

Vstup / výstupní jednotky: 
4 vstupy / 4 výstupy IO2034 - 

2 vstupy / 2 výstupy IO2032 - 

2 vstupy / 1 výstup IO2031 - 

4 vstupy IO2014 - 

1 vstup (SIM) IU2050 - 

Kryt pro V/V jednotky (123 x 173 x 50 mm) IOBOX - 

 

Tab. 1 - Smyčková za ízení ůritech 2000 
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2. INSTALACE 

2.1  VŠEOBECN  

 
ůdresné analogové požární úst edny ady FP2000/FP1200/FP1100 mohou adresovat až 12Ř 
za ízení ůritech p ipojených na jednu dvouvodičovou sb rnici Ěsmyčkuě, ze které jsou 
napájena a na které probíhá současn  obousm rná digitální komunikace mezi za ízením 
a úst ednou. 
 

Obsahem následujících kapitol je popis zapojení a adresace za ízení ůritech v analogovém 
adresném systému EPS. 
 



 

Požární hlásiče a za ízení ady 2000  ARITECH, s.r.o.  
LKFP2203  Bayerova 40 

25.06.2018 3 602 00 Brno 

 

 

2.2 ůUTOMůTICKÉ POŽÁRNÍ HLÁSIČE 

2.2.1 Umísťování a vzdálenosti požárních hlásič   
 

Pozor! 
Následující údaje o umísťování a vzdálenostech požárních hlásič  vychází z ov ených 
parametr  t chto za ízení výrobcem, které se nemusí vždy p ímo shodovat s požadavky 
státních p edpis  a normy. Pro projekci systému EPS tedy doporučujeme dodržet 
požadavky normy ČSN 73 0875! 

 
Následující údaje platí pro ploché, vodorovné stropy: 
 

 Kou ové hlásiče Teplotní hlásiče 

Max. plošné pokrytí 100 m
2
 50 m

2
 

Max. horizontální vzdálenost mezi kterýmkoliv 
bodem v ploše a nejbližším hlásičem 

6 m 5 m 

Max. výška stropu Ěvšeobecn ě 12 m 6 m 

 
Tyto hodnoty se mohou zm nit v p ípadech: 
  - hlásiče jsou použity v úzkých chodbách 
  - v cest  od vzniku kou e k hlásiči jsou p ekážky 
  - hlásič je umíst n pod sedlovou, nebo velice šikmou st echou 
 
VHODNÉ UMÍST NÍ KOU OVÝCH ů TEPLOTNÍCH HLÁSIČ  
 
Všeobecn  jsou hlásiče nejúčinn jší: Opticko kou ové hlásiče - doutnající oheň 
 Teplotní hlásiče - sálající, nekou ící oheň 
 

Umíst ní Opticko 
kou ový 

Teplotní Pozn. 

Chodba #  M že být p ítomen pr van 

Výtahová šachta / Potrubí #  M že být p ítomen pr van  

Místnosti ú ad   #   

Hotelové foyer #   

Restaurace #   

Divadelní jevišt  / návšt vní haly #   

Skladišt   #  Ne v p ípad  naftových zvedacích 
mechanizm  

Školy #   

Nemocnice / jesle #   

Laborato e #   

Studia / nahrávací místnosti #  Možný plamenný oheň 

Továrny #   

Kostely / kaple #   

Nakládací prostory #  P ítomnost pr vanu a prachu 

Skladišt  alkoholového paliva #  Rychle, čist  ho ící oheň 

Knihovny #   

Místnosti úst edního topení  #  

Sušárny  #  

Kuchyn   # Vyhn te se míst m nad troubami 
Kou ová atmosféra  #  

Uzav ené parkovací prostory  # Zpožd ný nebo s dvojí aktivací 
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2.2.2 Montážní základna a schéma zapojení 
 
Svorky na všech montážních paticích jsou označeny a mají následující funkci: 

 

1: Ě + ě externí indikace LED 

2: ( - ) externí indikace LED 

5: ( + ) vstup a výstup smyčky 

6: ( - ) vstup a výstup smyčky 

Earth: p ipojení stínicího vodiče 

 

Pro adu detektor  2000 jsou k dispozici 4 r zné montážní patice: 
 

- DB2001: montážní patice bez svorek pro ext. Indikaci LED ĚØ 10 cm) 

- DB2001U : montážní patice bez svorek pro ext. Indikaci LED ĚØ 15 cm) 

- DB2002 : montážní patice se svorkami pro ext. Indikaci LED ĚØ 10 cm) 

- DB2002U: montážní patice se svorkami pro ext. Indikaci LED (Ø 15 cm) 

 

P i instalaci hlásič  s ízením externí indikace LED by m ly být použity patice DB2002 nebo 
DB2002U. 

 

Obrázek znázorňující polohu indikačních LED jednotlivých typových ad detektor  
vzhledem k patici DB2002 (resp. 2001). 
 
Ěpro účely správné orientace patice p i montáži, aby byla indikační LED viditelná ze 
správného místaě

1 
2 

5 
6 

+ 

- 

Zem 

Externí 
LED 

+ 

- 

DP(DT)202x 

Sb rnice 
EPS 

LED 
Detektoru 

5 
6 

Zem 

+ 

- 

DP(DT)205x 

Sb rnice 
EPS 

LED 
Detektoru 

1 
2 

5 
6 

+ 

- 

Zem 

Externí 
LED 

+ 

- 

DP(DT)207x 

Sb rnice 
EPS 

LED 
Detektoru 



 

Požární hlásiče a za ízení ady 2000  ARITECH, s.r.o.  
LKFP2203  Bayerova 40 

25.06.2018 5 602 00 Brno 

 

 

Zapojení t íd ů a B Ěbez vedení zp tě je uvedeno na obr. 1 a 2. 

 

Není nutné dodržovat polaritu na svorkách 5 a 6, pon vadž hlásiče jsou na polaritu 
napájecího nap tí necitlivé. Pokud však je použito řízení externí indikace LED, polarita 

musí být dodržena! 

Proto doporučujeme spíše polaritu dodržovat, aby instalace byla p ehledná a snadno 
kontrolovatelná. 
 

P i nasazování hlásiče ho vložte do patice a otočte ve sm ru hodinových ručiček, dokud 

hlásič správn  do patice nezapadne Ěobr. 3ě. Potom otočte dalších asi 15°, aby byl hlásič 
v patici pevn  usazen. 
 

Každá univerzální montážní patice ady 2000 je vybavena uzamykacím mechanizmem, který 
zabraňuje neautorizovanému a neodbornému vyjmutí hlásiče z patice. Jestliže je pot eba 
hlásič v patici „uzamknout“, je nutno p ed jeho vložením odstranit zarážku v t le hlásiče Ěobr. 
4ě. P i vyjímání hlásiče je potom nutné vložit do vzniklé št rbiny šroubovák a zatlačit p i 
současném otáčením hlásiče proti sm ru hodinových ručiček Ěobr. 5ě. 
 

Montážní patice ůritech jsou uzp sobeny tak, že hlásič nebude pracovat v patici pro izolátor 
DB2003 a naopak. Hlásiče ady 2000 také nelze vložit do patic pro konvenční hlásiče ůritech. 
 

Použití stín ní a jeho uzemn ní je doporučeno, není však nezbytné. Stín ní musí být 
zapojeno do společného zemnícího bodu - nejlépe na zemnicí kolík úst edny.  
 

Je vhodné použít i adresovací popisky pro označení adresy hlásiče. Popiska by m la být 
umíst na p ed p ipevn ním patice. 
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Obr. 1: Zapojení podle t ídy ů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 : Zapojení podle t ídy B 
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2.2.3 Adresace 

 

Pro nastavení adresy hlásiče Ěviz obr. 6ě použijte šroubovák a nastavte ji na dvou otočných 
p epínačích umíst ných na spodní stran  hlásiče. Na levém p epínači Ěčíslice 0 až 12ě se 
nastaví desítky a stovky, na pravém p epínači pak čísla 0 až ř. 
 

 

Obr. 6: Nastavení adres pro hlásiče ady 2000 

 

2.2.4 Technické údaje 

 

 2000 

Optický 

2000 

Teplotní 
Pracovní nap tí 17 – 28 VDC 

Proudový odb r: 
Klidový Ě24 V/24°Cě 

 

Klidový Ě24 V/70°Cě 
 

 

< 200 µů (1,6 mA dotaz) 

 

< 350 µů (1,6 mA dotaz) 

 

 

< 120 µů (1,6 mA dotaz) 

 

Nominální 400 µů 

Poplachový Ě24 Vě LED = 2 mů ± 0,25 mů, nebo 7-segment = 3,5 mů ± 0,25 mů Ěčervenáě 
Externí indikace  4 mů ± 0,5 mů 

Poplachová indikace  2 mů ± 0,5 mů 

Relativní vlhkost 0 - 95% bez kondenzace 

Krytí IP43 

Pracovní teplota -20 až +55 ºC Ěbez námrazyě 
Skladovací teplota -30 až +Ř5 ºC 

Rozm ry výška = 5 cm, Ø =10 cm 
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2.2.5 7 segmentová indikace 

 
Typy hlásič  označené 207X mají na vrchní stran  umíst n 7 segmentový displej. Informace, 
která se na n m zobrazuje, je dána stavem úst edny, ke které je hlásič p ipojen a na stavu 
hlásiče samém. 
Po instalaci hlásič  ady 2000 k úst edn , se mohou objevit následující indikace: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 7: Indikace na 7 segmentovém displeji 
 

Pozn.: 
 
- na požární úst edn  je možné naprogramovat, zda tato výše uvedená informace je stále 
zobrazena ĚZůPě a nebo zda se objeví pouze p i komunikaci úst edny s konkrétním hlásičem 
ĚBlikáníě 
 
- jestliže je celá zóna vypnuta, na 7-segmentovém displeji vypnutých hlásič  v zón  se žádná 
informace nebude zobrazovat 
 
- maximální počet 7-segmentových displej  současn  aktivních je možné na úst edn  
naprogramovat Ěv ‘ZůP’ móduě 
 
- výše zmín né testovací stavy vychází z test  vyvolaných na úst edn  a ne na hlásičích 
samých Ěviz další kapitolaě 
 

Vyčistit ĚClean meě  
- poplach údržby 

Dotazování ĚPolling) 
 - pouze v módu blikání 

P edpoplach 
(Pre-Warning) 
 

Porucha hlásiče  
(Fault) 

Chyba ĚErrorě: dvojí 
adresace, chybný typ,... 
 

Požární poplach 
(Alarm) 
 

V instalačním testu 
(soak test) 

V testu po poplachu 

V testu - očekávaný 
poplach  
 

Hlásič vypnut 
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2.2.6 Diagnostika a testovací režimy citlivosti 
 
U analogových hlásič  ůritech ady 2000 je možné provád t diagnostiku a testy citlivosti, 
p ičemž informace o stupni zakou ení testovací kom rky Ěkou ové hlásičeě a teplot  Ěteplotní 
hlásičeě je posílána požární úst edn . 
Zakou ení nebo teplota jsou obsaženy v digitální informaci p ijaté úst ednou p i komunikaci 
s hlásičem. 
 
Hlásiče DP 2071 a DT 2073 mají 7 segmentový displej, který umožňuje zobrazit hodnoty 
související s citlivostí, diagnostikou a konkrétní adresu hlásiče p ímo na hlásiči. P idržením 
magnetu blízko vnit nímu jazýčkovému kontaktu Ěobr. Řě se vyvolá diagnostická procedura 
v požární úst edn . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 8: Spušt ní diagnostické procedury 
 
Na displeji hlásiče bude zobrazena následující sekvence: 
 
Nejd íve hlásič zobrazí svoji vlastní adresu Ěnap . 35ě následovanou aktuální hodnotou 
hlásiče Ěnap . 56ě, která bude zobrazena dvakrát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V p ípad  požárního poplachu bude indikace následující: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9: Sekvence zobrazené na 7-segmentovém displeji
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2.2.7 Testování, údržba a čišt ní 
 

Všechny kou ové hlásiče ady 2000 jsou dodávány s plastovým prachovým filtrem, který by 
m l z stat na hlásiči po celou dobu instalace. Kou ové hlásiče samoz ejm  nemohou s tímto 
nasazeným krytem pracovat. Kryt se sundá až po kompletním dokončení instalace a spušt ní 
systému EPS. Všechny hlásiče je nutné pravideln  v zapojení systému EPS testovat 
a zkoušet Ěviz Zkoušky činnosti EPS - analogové adresné požární úst edny FP2000) 
a současn  sledovat zda není snížen p ístup snímané veličiny Ěkou e nebo teplaě k hlásiči. 
Jestliže se pro zkoušení kou ových hlásič  používá testovací aerosol, dbejte pokyn  jeho 
výrobce tak, aby nedošlo k poškození hlásiče. 
 

Teplotní hlásiče se zkouší použitím proudu horkého vzduchu, nap . z vysoušeče vlas  (obr. 
10 ůě. Umíst te hlavici s proudem horkého vzduchu asi 15 až 25 cm od hlásiče. Pozor na 
poškození plastu hlásiče nadm rným teplem. 
 

Snímací kom rka opticko kouřových hlásičů ady 2000 je jednoduše odnímatelná a 
vym nitelná, čímž je velice usnadn no čišt ní a servis (obr. 10 B). Vždy když diagnostika 
zjistí, že je nutné čišt ní hlásiče, sundejte horní kryt, vyjm te a vym ňte blok kou ové 
kom rky Ěobr. 10 Cě. Očist te horní kryt s pr duchy, nasaďte ho op t na p vodní místo 
a ov te citlivost hlásiče. 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 10 
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2.3 TLůČÍTKOVÉ POŽÁRNÍ HLÁSIČE DM2000 - DM2000E - DM2000Y 

 

Zapojení: 

 

 

Obr. 11: P ipojení DM2000 

 

 

ůdresace je pomocí p epínače DIL umíst ného na zadní stran  hlásiče: 
 

  P ep. 12345678 
 65 01100101 
 66 01100110 
 67 01100111 
 68 01101000 
 69 01101001 
 70 01110000 
 71 01110001 
 72 01110010 
 73 01110011 
 74 01110100 
 75 01110101 
 76 01110110 
 77 01110111 
 78 01111000 
 79 01111001 
 80 10000000 
 81 10000001 
 82 10000010 
 83 10000011 
 84 10000100 
 85 10000101 
 86 10000110 
 87 10000111 
 88 10001000 
 89 10001001 
 90 10010000 
 91 10010001
 92 10010010 
 93 10010011 
 94 10010100 
 95 10010101 
 96 10010110 

  

 P ep. 12345678 
 97 10010111 
 98 10011000 
 99 10011001 
 100 10100000 
 101 10100001 
 102 10100010 
 103 10100011 
 104 10100100 
 105 10100101 
 106 10100110 
 107 10100111 
 108 10101000 
 109 10101001 
 110 10110000 
 111 10110001 
 112 10110010 
 113 10110011 
 114 10110100 
 115 10110101 
 116 10110110 
 117 10110111 
 118 10111000 
 119 10111001 
 120 11000000 
 121 11000001 
 122 11000010 
 123 11000011 
 124 11000100 
 125 11000101 
 126 11000110 
 127 11000111 
 128 11001000 

 P ep. 12345678 
 33 00110011 
 34 00110100 
 35 00110101 
 36 00110110 
 37 00110111 
 38 00111000 
 39 00111001 
 40 01000000 
 41 01000001 
 42 01000010 
 43 01000011 
 44 01000100 
 45 01000101 
 46 01000110 
 47 01000111 
 48 01001000 
 49 01001001 
 50 01010000 
 51 01010001 
 52 01010010 
 53 01010011 
 54 01010100 
 55 01010101 
 56 01010110 
 57 01010111 
 58 01011000 
 59 01011001 
 60 01100000 
 61 01100001 
 62 01100010 
 63 01100011 
 64 01100100 

P ep. 12345678 
 1 00000001 
 2 00000010 
 3 00000011 
 4 00000100 
 5 00000101 
 6 00000110 
 7 00000111 
 8 00001000 
 9 00001001 
 10 00010000 
 11 00010001 
 12 00010010 
 13 00010011 
 14 00010100 
 15 00010101 
 16 00010110 
 17 00010111 
 18 00011000 
 19 00011001 
 20 00100000 
 21 00100001 
 22 00100010
 23 00100011
 24 00100100
 25 00100101 
 26 00100110 
 27 00100111 
 28 00101000 
 29 00101001 
 30 00110000 
 31 00110001 
 32 00110010 

  

 1 = ON          0 = OFF 

1234           5678 
  MSB               LSB 
0 až 12 Ěbině    0 až ř Ěbině 
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2.4 IZOLÁTOR IU2016 

 
Izolátor je speciální smyčkové za ízení, které zabraňuje, aby p i zkratu na smyčce došlo 
k poruše a nefunkčnosti celé smyčky. P i použití izolátoru je vy azen z funkce v p ípadu 
zkratu pouze úsek mezi dv ma izolátory. 
Izolátor IU2016 za normálních podmínek Ěv části smyčky, která je jím hlídána není zkratě je 
pln  pr chodný jak pro napájecí nap tí smyčky, tak pro obousm rnou datovou komunikaci. 
Izolátor je neadresné smyčkové za ízení. 
 

Moderní výkonné úst edny EPS, jako je FP2000, mají již izolátory vestav né i na vlastní 
smyčce. Není tedy nutné vkládat izolátory na začátek a konec smyčky. 
 

INDIKACE 

Žlutá LED začne blikat, když je izolátor aktivován, tj. když je rozpojen. Zkrat, který m že být 
na smyčce izolátorem eliminován, m že být pouze mezi dv ma izolátory nebo mezi 
izolátorem a úst ednou.  
 

INSTALACE 

Izolátor se vkládá do montážní patice DB2003. 
 

Patice obsahuje čty i svorky s následujícím významem: 
 

1: ( + ) IN:  vstup smyčky 

2: ( + ) OUT:  výstup smyčky 

3: ( - ):  společný vodič 

Samostatná svorka: tato svorka se používá pro propojení stínicího, nebo zemního 
vodiče. 

 

Izolátory jsou - na rozdíl od ostatních za ízení ady 2000 - citlivé na správnou polaritu. 
 

Zapojení musí být následující: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obr. 12: Zapojení smyčky t ídy ů s izolátorem IU2016 

 

Pozn.: podle direktiv EN54 by m ly být izolátory vloženy do smyčky nejmén  po 32 za ízení. 
 Je také velmi vhodné odd lit jednotlivé zóny izolátory. 
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Technické parametry: 
 

Pracovní nap tí............................................ 17 - 38 V  

Klidový proud............................................... < 205 µů 

Izolační proud.............................................. < 420 µů 

Klidový smyčkový odpor.............................. < 1 Ohm 

ůktivní izolační odpor.................................. > 33 KOhm 

P epínací čas stav  klidový / izolační.......... < 5 ms 

P epínací čas izolační / klidový.................... < 3,1 s Ěpo skončení p íčiny aktivaceě 
Pracovní teplota........................................... - 20 .... + 70 °C (bez kondenzace) 

Skladovací teplota....................................... - 30 .... + 85 °C 

Relativní vlhkost......................................... 0 - 95 % 
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2.5 POŽÁRNÍ ÍDÍCÍ ů SNÍMůCÍ JEDNOTKY 

 

Upozorn ní: 
 

Pokud se p ipojují na IU2055 konvenční detektory do SNV, je nutné použít, a umístit do 
normálního prost edí, schválenou Zenerovou bariéru nebo DC / DC p evodník. 
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2.5.1 IU2080 - ízení požárních výstup  

 
POPIS 

IU20Ř0 tvo í interfejs mezi smyčkou analogové úst edny a místní smyčkou se sirénami 
a blikači s jejich lokálním externím napájením. Lokální napájecí nap tí m že být 12 V nebo 
24V. Jeho výb r se provádí p epínačem S2 umíst ným na desce. Jestliže je spínač sepnut, 
smyčka je nastavena na nap tí 12 V, je-li rozepnut, napájecí nap tí musí být 24 V. Lokální 
napájecí nap tí je tedy určeno jak pro IU20Ř0, tak p edevším pro sirény a blikače. Celkový 
počet t chto p ipojených požárních výstup  je omezen maximálním proudem 3 ů, který je 
možné odebírat z desky IU2080. 

IU20Ř0 monitoruje lokální napájecí zdroj a hlídá pokles jeho nap tí a současn  také hlídá 
otev ené kontakty externího poruchového relé Ěsvorky FůULT+ a VP-ě. Zakončovací odpor je 
na smyčce použit pro hlídání její celistvosti a neporušenosti Ězkrat smyčky nebo její 
rozpojeníě. Navíc IU20Ř0 umožňuje zapojení typu Z se sledováním zakončovacího odporu 
a p ívodem smyčky zp t. 
Jednotka IU20Ř0 se podle podmínek, kde bude použita, uloží do krytu s odpovídajícím IP. 
 

INDIKACE 

IU20Ř0 obsahuje červenou LED, která se rozsvítí, když relé je v poloze, že sirény a blikače 
jsou napájeny. Zelená LED indikuje, že externí lokální napájecí zdroj je p ipojen a jeho 

hodnota je v tší než Ř V. 
 

ADRESACE 

ůdresa na jednotce je nastavena pomocí p epínač  DIP na desce plošného spoje. Dekadická 
adresa musí být konvertována na binární číslo a to nastaveno na p epínačích. Viz kap. 2.3 

ĚTlačítkový hlásičě s kompletní tabulkou. 
 

TECHNICKÁ DůTů 

Pracovní nap tí:.......................................... 17 - 2Ř V Ěna svorkách analogové smyčkyě 
Celkový klidový proud:................................. < 350 µů Ě< 200 µů typickyě 
Max. smyčkový poplachový proud:.............. < 3,5 mA 

Zakončovací odpor:..................................... 10 KOhm 1/4W, 5% 

 

Impedance sirénové smyčky p i 24 V: 
Zkrat:........................................................... < 3.3 KOhm 

Klidový stav:................................................ 3,3 K - 13,0 KOhm 

Otev ená smyčka:........................................ > 13,0 KOhm 

 

Lokální napájení - detekce poklesu nap tí: 
zdroj 12 V:................................................... < 10,2V 

zdroj 24 V:................................................... < 20,4V 

 

Odb r z lokálního zdroje Ěklidě:................... < 11,0 mů p i 24 Vss 

Odb r z lokálního zdroje Ěpoplachě:............ < 72,0 mů p i 24 Vss + proud sirén a blikač  

Nap tí hlídání smyčky:................................ asi 2,2 Vss Ěinvertovanéě 
Poplachové nap tí sirén:............................. 12 nebo 24 Vss 

Pojistka:....................................................... 3 A 

 
Rozm ry a montážní otvory......................... viz kap. 2.5.1 ĚZónová monitorovací jednotkaě 
Pracovní a skladovací teplota...................... viz kap. 2.2.4 
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INSTALACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14: Umíst ní p epínač  a konektor  na desce ĚPCBě 
 

 

Obr. 15: Režim typu Y bez poruchového relé zdroje 

 

 

 
 

Obr. 16: Signalizace poruchy tranzistorem s otev eným kolektorem 

                  

S2 

Adresa J1 
POJ. 

J2 

TB4 TB3 TB2 TB1 

Pozn.: 
P ipojte na svorky poruchového signálu 
otev ený kolektor spínacího tranzistoru 
Ěpokud je použitě jak je nakresleno. 
Tranzistor musí být v normálních 
podmínkách sepnut. Otev ení tranzistoru 
znamená generaci a signalizaci poruchy 
pro úst ednu. 
Toto zapojení platí pro všechny pracovní 
režimy. 
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Obr. 17: Režim typu Y s poruchovým relé zdroje 
 

 

 
 

Obr. 18: Režim typu Z bez poruchového relé zdroje 

 

Pozn.:  
Odpor 10K ĚEOLě je intern  
zapojen mezi vývody 3 a 4 
svorkovnice TB4. 
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Obr. 19: Režim typu Z s poruchovým relé zdroje 

 

 
 

Obr. 20: St ídavý režim ĚůCě 

Pozn.:  
Zakončovací odpor 10K 
ĚEOLě je intern  zapojen mezi 
vývody 3 a 4 svorkovnice 
TB4 

Pozn.:  
Vyjm te propojky J1 a J2 
umíst né na desce plošného 
spoje (PCB) 
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2.6 VSTUP/VÝSTUPNÍ JEDNOTKY 

 
POPIS 

Vstup/výstupní ĚV/Vě jednotky ůritech ady 2000 umožňují p ipojení externích vstupních 
signál  pomocí beznap ťových kontakt  pro další zpracování v požární úst edn . Tyto vstupy 
jsou hlídány na neporušenost jejich p ipojení se signalizací poruchy p i rozpojení nebo zkratu. 
Současn  výstupní reléový kontakt m že být použit pro spínání externích za ízení. Všechny 
V/V moduly ady 2000 jsou napájeny p ímo z analogové smyčky Ěnení pot eba žádný 
p ídavný napájecí zdrojě. 
V/V jednotky se podle podmínek, ve kterých budou použity, uloží do krytu s odpovídajícím IP. 
V závislosti na počtu vstup  a výstup  jednotky, jsou k dispozici následující typy: 
 

- IO2034: modul 4 vstupy / 4 výstupy 

- IO2032: modul 2 vstupy / 2 výstupy 

- IO2031: modul 2 vstupy / 1 výstup 

- IO2014: modul 4 vstupy 

 

INDIKACE 

Žlutá LED označuje poruchový stav na jednom z hlídaných vstup . Definice typu poruchy 
Ěrozpojeno, zkrat, otev eno nebo zkrat,…ě musí být naprogramováno v úst edn . Indikace 
z stává až do Zpětného nastavení úst edny. 
 

ADRESACE 

ůdresa vstup/výstupní jednotky se nastavuje pomocí dvou otočných p epínač  na jednotce - 

viz kap. 2.2.3. 

 

TECHNICKÁ DůTů 

 

Pracovní nap tí:.......................................... 17 - 28V 

Celkový klidový proud:................................. < 250 µů 

Typický klidový proud:.................................. < 200 µů 

Max. délka smyčky:...................................... 100 m 

Výstupy:....................................................... 2,0 A max. p i 30 Vss 

 0,3 A max. p i 125 Vst 
VSTUPY: 

 

Impedance smyčky 

(150K EOL) 

Hlášení úst edn : 

Otev eno až 555K Rozpojeno Ěotev ený obvod) 

243K až 54K Pasivní Ěkontakt otev eně 
3řK až 11K ůktivní Ěkontakt sepnutě 
5K6 až zkrat Zkrat Ěobvod zkratováně 
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Rozm ry a montážní otvory: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZůPOJENÍ: 
 

COM1

COM2

150 K EOL
1/4 W, 5%

150 K EOL
1/4 W, 5%

150 K EOL
1/4 W, 5%

150 K EOL
1/4 W, 5%

IN_A

IN B

IN C

IN_D

NC
COM OUT A
NO

NC
COM OUT B
NO

NC
COM OUT C
NO

NC
COM OUT D
NO

1

2

3

4
5

6

 
 

148

90

40

  4

  4

74

  4
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6 - Pozn.: 
 

- v závislosti na nastavení úst edny je použití 
odporu 33K volitelné Ěviz manuál k FP2000) 

- vstupy jsou typu NO Ěnormáln  otev enéě 
- výstupy jsou nakresleny v neaktivním stavu 
- v závislosti na typu jednotky mají PCB více 

nebo mén  součástek 

1. Požární úst edna 
2. P ipojení na smyčku úst edny 
3. Nastavení adresy 
4. MSB Ěhorní částě 
5. LSB Ěnižší částě 
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2.6.1 Modul 1 vstup (SIM) – IU2050 

 
POPIS 
 
ůdresovatelný modul 1 vstup ĚSIM – Singe Input Module) je určen ke sledování a snímání 
beznap ťových kontakt  ve stavu NC Ěv normálním stavu sepnutýě anebo NO Ěv normálním 
stavu rozepnutýě. P ipojuje se ke snímání konvenčních tlačítkových hlásič , požárních 
paprsk , dve ních kontakt  a obecných vstup  ze systému EPS. Jeho velkou výhodou je, že 
podle naprogramování úst edny je zm na vstupu hlášena úst ednou do 1 sekundy. ůdresa na 
jednotce umožňuje plnou identifikaci místa, kde došlo k aktivaci vstupu.  
 
Jednotka IU2050 je p ipojena na smyčku úst edny FP2000/1200/1100 pomocí dvou vodič , 
které zajišťují její napájení i obousm rnou komunikaci s úst ednou.  
 
ADRESACE 
Viz kapitola 2.2.3. 
 
TECHNICKÉ ÚDůJE 

Rozsah pracovních nap tí: 17-28 V  
Modulační nap tí: 4-9 V 
Klidový proud: < 250 µů 
Hodnota zakončovacího odporu: 150 kOhm, 1/4 W, 5% 
Pracovní teplota: -20 ºC až 70 ºC 
Pracovní vlhkost: 0 - 95%, bez kondenzace 

 
ZůPOJENÍ 
Schéma zapojení modulu IU2050 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uvedené zapojení s p epínačem typu NO je nejpoužívanější. Kontakt výstupu Požár (v klidu 
rozpojený je zapojen paralelně k zakončovacímu odporu 150kOhm. P i požáru kontakt sepne 
a zkratuje vyvažovací odpor. 
Poruchový kontakt (není uveden ve schematu) je zapojen v sérii s celou smyčkou (v klidu 
sepnut). P i poruše se celá smyčka rozpojí (bude odpojen jak kontak Požár tak i zakončovací 
odpor. 
 
V úst edně bude na p íslušné smyčce a adrese nastaven typ za ízení 
Typ: SIM 
Por.: abn. (abnormál – pro automatickou indikaci poruchy na této adrese) 
Konfig.: AUTO ( - pro automatickou indikaci požáru z této adresy – chování systému bude 

stejné jako p i požáru od jiného automatického hlásiče) 
 MCP AUTO ( - pro automatickou indikaci požáru z této adresy – chování systému 
bude stejné jako p i požáru od jiného ručního hlásiče) 

Mód: N/O (v klidu otev ený) 
 
Pokud bude vstup využíván pro logiku, nastavení Konfig. bude INP nebo FůST. 

Úst edna 
FP2000 

FP1216 

Černá 
COM 1 (-) 
 
Červená 
COM 2 (+) 

Žlutá 
 
 
 
Oranžová 

Pokračování 
sb rnice 

150 kΩ Sb rnice
Vstup  

IU2050 
Kontakt POŽÁR 
Ěv klidu rozpojenýě 
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3. VÝPOČET ZůTÍŽENÍ SMYČKY 

 

3.1 VŠEOBECN  

 
P i návrhu systému EPS ady 2000/1200/1100 je velice d ležité provést kalkulaci analogové 
smyčky tak, aby systém pracoval uvnit  povolených maximálních a minimálních nap ťových 
pom r  i p i nejhorších nap ťových a proudových podmínkách. 
 

Dolní mez nap tí je normáln  20V ss pro systém obsahující Zónové monitorovací jednotky 
a 17V ss pro systém bez t chto jednotek. 
 

Uvedené hodnoty nap tí platí pouze pro minimální úrovn  stejnosm rného nap tí, úroveň 
st ídavého nap tí Ěst ě musí být minimáln  5 až ř V nad touto stejnosm rnou úrovní. 
 

Postup výpočtu a použité vztahy v následující kapitole uvád jí pouze metodu pro hrubou 
kontrolu spln ní stejnosm rných podmínek. 
 

Výpočty jsou založeny pouze na ss nap tí a úroveň st ídavého nap tí je vztažena relativn  
k úrovni stejnosm rného. Ve v tšin  p ípad  bude pro začátek úroveň st  nap tí postačující, 
pokud je stejnosm rné nap tí v p ípustných mezích a úroveň st ídavého nap tí je minimáln  
o 5V vyšší než stejnosm rné. 
 

3.2 POSTUP VÝPOČTU 

 
(i) Vypočt te celkový klidový Ěstandbyě proud smyčkových za ízení na smyčce podle Tab. 2. 
 

(ii) Vypočt te p ídavný poplachový proud a proud indikací LED pro nejhorší podmínky 

použitím Tab. 3.  
 

Pozn.: 

- Pod pojmem nejhorší podmínky by m l být uvažovány „reálné“ podmínky 
vycházející z umíst ní hlásič , externích indikací, atd. Ve v tšin  aplikací 10 hlásič  
současn  v poplachu Ěna jedné smyčceě by m l být dostačující počet. 

- úst edny FP2000/1216/1100 umožňují naprogramovat maximální počet LED indikací 
aktivních v jednom okamžiku. 

 

(iii) Určete celkový smyčkový odpor použitím Tab. 4: 
- hodnoty kabel  jsou udávány „na žílu“, tudíž pro dvoužilový kabel je t eba musí být 
odpor násoben dv ma 

- FP 2000/1216/1100 mají vnit ní impedanci zdroje 10 Ohm 

 

(iv) Vynásobte celkový proud a celkový odpor a odečt te výsledek od smyčkového nap tí 
úst edny. Tím dostanete minimální nap tí, které bude na smyčkových za ízeních 
v nejhorších podmínkách.  
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SMYČKů - KLIDOVÝ PROUD    

     

Zů ÍZENÍ TYP POČET KLID. PROUD (A) CELKEM  

      

OPTICKÝ ůNůLOGOVÝ DP2051  0,00025    

 DP2071  0,00025    

OPTICKÝ ůDRESNÝ DP2021  0,00025    

TEPLOTNÍ ůNůLOGOVÝ DT2053  0,00025    

 DT2073  0,00025    

TEPLOTNÍ ůDRESNÝ DT2023  0,00025    

TLůČÍTKOVÝ HLÁSIČ DM2000  0,00025    

ZÓNOVÝ MONITOR IU2055  0,0045    

ÍZ. POŽÁRNÍCH VÝST. IU2080  0,00035    

1 Vst (SIM) IU2050  0,00025   

4 Vst / 4Výst IU2034  0,00025    

2 Vst / 2 Výst IU2032  0,00025    

2 Vst / 1 Výst IU2031  0,00025    

4 Vst IU2014  0,00025    

 Celk. (<= 128):  Celkem:  (A) 

      

 

Tab. 2 - Klidový proud za ízení 
 

 

 

SMYČKů - POPLůCHOVÝ PROUD     

     

Počet hlásič  současn  v poplachovém stavu 10  0,004  0,04  (A) 

   Celkem: 0,04  (A) 

 

Tab. 3 - Poplachový proud za ízení 
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SMYČKů - ODPOR     

 TYP ODPOR POČET CELKEM  

ZDOJ ÚST EDNY FP2000/1216/1100 10 1  10  

IZOLÁTORY IU2016 1     

KůBEL ĚOhm/m/žílaě WS 10X 0,0809     

 WC 10X 0,0237     

 YAY 2 (10, 20) 0,03543     

      

   Celk.  (Ohm) 

 

Tab. 4 - Odpor 

 

Výpočet pro stanovení minimálního nap tí za ízení ĚVmin) v nejhorších 
podmínkách: 
 

Celkový proud: I Ěsoučet klidového a poplachového prouduě 
 

Celkový odpor: R 
 

Smyčkové nap tí: V (FP2000/1200/1100: 29 V ) 
 

 

 
 
Vmin >= 17 V - bez Zónových monitorovacích jednotek 

 
Vmin >= 20 V - se Zónovými monitorovacími jednotkami 

Vmin = V - (I x R) 


