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1. ÚVOD 

Účelem tohoto manuálu je poskytnutí pomoci p i projekci, instalaci a oživení analogového požárního systému 
ARITECH ady FP1200. 

 

Tento manuál nemůže nahradit žádné p edpisy a normy týkající se požární signalizace jak v oblasti projekce, 
tak v oblasti instalace. 

Manuály a materiály pro systém EPS FP1200 jsou následující: 
Požární analogové adresné hlásiče Aritech ady ř50 - Instalační manuál 

Požární analogové adresné hlásiče Aritech ady 2000 - Instalační manuál 

FP2000 Programovací manuál 

FP1200 Programovací manuál 

FP1200 Uživatelský manuál 

FP2000 Network - Instalační manuál 

 

 

2. VŠEOBECNÉ INFORMůCE 

2.1 Typová označení 
Požární úst edny: 

FP1200: 2 smyčky t ídy A nebo 

 2 smyčky t ídy B 

 Sirénová deska SD1200 

 Modem (volitelné) 

FP1216: 2 smyčky t ídy A nebo 

 2 smyčky t ídy B 

 16 indikačních zón - LED indikace 

 4 vstupy / Ř výstupů – deska VdS 

 (všeobecné V/V – EN / VdS) 

 Modem (volitelné) 

P íslušenství: 

ZE2016: rozší ení indikace zón LED o 16 

MOD2000: Modem 

SD1200: 3 výstupová sirénová deska 

SD2000: deska sirén, 4 vstupy / Ř výstupů 

 (všeobecné V/V – EN / VdS) 
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NC2011: síťová karta ARCNET, RS485 

NC2051: síťová karta ARCNET, optika 

NE2011: modul síťového extenderu pro karty NC2011 a NC2051 

NE2051: modul síťového extenderu pro karty NC2011 a NC2051 

Opakovače / emulátory: 

FM808: Dálkové ízení a indikace (Ř výstupů) 

FM816: Dálkové ízení a indikace (16 výstupů) 

FM832: Dálkové ízení a indikace (32 výstupů) 

FM864: Dálkové ízení a indikace (64 výstupů) 

FR1200: LCD opakovač (bez zónové indikace) 

RP2032: Dálkový indikační panel, 32 zón, 24 Vss 

SOFTWARE 

PCM2000: Maintenance manager - Softwarový balík pro dálkovou diagnostiku 

PCC2000: FPConfig – Program pro nastavení systému (up/download) 

AlViS: Grafický ídicí a monitorovací software 

2.2 Základní vlastnosti 
ada úst eden FP1200 má následující vlastnosti vycházející z požadavků normy EN 54 a 

p edpisů VdS: 

 Výstup na požární poplachová za ízení  

 Výstup na požární poplachová za ízení podle normy DIN VDE 0Ř33 

 Výstup na protipožární za ízení (podle p edpisů VdS) 

 Zpoždění výstupů 

 Koincidenční detekce 

 Poplachové počítadlo  

 Informace o poruše a vypnutí adresných bodů  

 Výstup na výstražná poruchová za ízení 

 Standardní vstup/výstupní interfejs pro p ipojení OPPO (podle DIN 14 661) 

 Testovací podmínky 
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3. TECHNICKÉ PůRůMETRY 

Kapacita smyčky (pouze FP12XX): 

 Deska smyček může být konfigurovaná jako 2 smyčky t ídy A nebo 2 t ídy B 

 Adresovatelná za ízení na smyčce: FP1216 - 126 ( ada ř50) nebo 12Ř ( ada 2000) 

 Adresovatelná za ízení na smyčce - FP1200 - 64 

 P etížení smyčky: max. 500 mA 

 Pracovní zátěž smyčky: max. 100 mA 

 

Počet zón: 

 16 zón zobrazovaných (pouze FP1216 ; FP1200 volitelné) 

 112 zón pro programovací a ídicí účely 

 

LCD Displej: 

 Alfanumerický, Ř x 40 znaků LCD, zadní prosvícení 

 

Indikace: 

 Všeobecné indikace 

Požár - 2 x LED - červená 
Porucha - 1 x LED - žlutá 
Vypnuto - 1 x LED - žlutá 
Porucha napájení - 1 x LED - žlutá 
Porucha systému - 1 x LED - žlutá 
Procesor běží - 1 x LED - zelená 
Napájení - 1 x LED - zelená 

 ízení 

Vypnutí bzučáku - 1 x LED - žlutá 
Vypnutí - 1 x LED - žlutá 
Test - 1 x LED - žlutá 

 Siréna 

Zapnutí 1 x LED - červená 
Zpoždění ZAP 1 x LED - žlutá 
Zpoždění VYP 1 x LED - žlutá 
Porucha/Odpojení 1 x LED - žlutá 
Vypnutí 1 x LED - žlutá 
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 P enos (výstup na ZDP) 

Signál  - 1 x LED - červená 
Zpoždění ZAP  - 1 x LED - žlutá 
Zpoždění VYP  - 1 x LED - žlutá 
Porucha/Odpojení  - 1 x LED - žlutá 
Stop  - 1 x LED - žlutá 

 Zónová indikace (pouze FP1216; FP1200 volitelné) 

Požár  - 16 x LED - červená 
Porucha  - 16 x LED - žlutá 

 

Membránová klávesnice: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, A .. Z 

 

 

ídící klávesy: 

Vypnutí bzučáku 
Zpětné nastavení 
Vypnutí 
Test 

ízení sirény 

Zapnutí 
Zpoždění ZAP / Zpoždění VYP 
Odpojení 
Vypnutí 

ízení p enosu Ěvýstupu na ZDPě 

Signál 
Zpoždění ZAP / Zpoždění VYP 
Odpojení 
Stop 

Ovládací klíč 

Slouží k zamezení ovládání úst edny neautorizovanými osobami. 
 

Komunikační porty: 

 1 x RS232 sériový port (pro nastavení, upload/download, tiskárnu, dálkové 
ovládání a grafický systém na PC) 

 1 x proudová smyčka (p ipojení opakovačů a indikačních panelů) 
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Standardní výstupy Ěpouze FP1216; FP1200 volitelnéě: 

Všechny standardní výstupy jsou umístěny na desce VdS 

 
OUT 1: Výstup na poplachová za ízení - sirény, blikače  
 A: 24 V – 100 mA hlídaný* 
 B: 3K3/6Ř0 Ohm p epínaný výstup 

OUT 2: P enos - výstup na ZDP  
 A: 24 V – 100 mA hlídaný* 
 B: 3K3/6Ř0 Ohm p epínaný výstup 

OUT 3: Výstup na Protipožární za ízení 
 A: 24 V – 100 mA hlídaný* 
 B: 3K3/6Ř0 Ohm p epínaný výstup 

OUT 4: Výstup Porucha 

 A: Viz výstup 3* 
 B: Viz výstup 3* 

* Pozn.: Max. proud 100 mA pro výstup 1 a 2 smí být překročen pouze v případě, že 
celkový proud ze všech výstupů (1 až 4) nebude větší než 400 mA. 

OUT 5 - OUT 8: 4 programovatelná relé 

 3 svorky: společný - NO - NC 

 Max. spínaný proud: 2 A @ 24 V DC 

 Max. spínaný p íkon: 50W DC 

Standardní vstupy Ěpouze FP1216; FP1200 volitelnéě: 

4 x hlídané vstupy (vstup 1-4). Zakončení 3,3 kOhm (deska sirén) 

 
Proudová smyčka: 

 Maximálně 15 p ipojených za ízení 

 Maximálně 1km mezi dvěma za ízeními na smyčce 

 P ipojitelná za ízení: Aritech FMŘ00, FRŘ00 nebo FBFŘ00 (OPPO podle DIN 14 661) 

 Kapacita kabelu: max. 150nF 

Parametry napájecího zdroje: 

Vstup: 230 Vst  (+10%, - 15%) 50 Hz (± 10%), 50 VA 

 21 – 28 V ss (24 V zálohovací baterie) 

Hlídání: - výpadek sítě 

 - odpojení baterie 

 - vybitá baterie 

 - odpojená vybitá baterie 

 - porucha uzemnění 
 - chyba zdroje pro externí napájení 
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Pojistky:    síťová - 500 mA, 250V, T 

    (20 mm pojistka) 

Max. proud odebíraný 
z primárního vstupu:   250 mA 

Výstupy: Pomocné napájení (21-28) Vss, 100 mA (max) 

 Modem 5 Vss +/- 0,1V, 75 mA (max) 

 Dobíjení baterie 27,6 Vss +/- 0,2 V @ 25 °C, 300 mA (max) 
 

Provoz na baterie – Normální činnost 
Ěbez síťového napájeníě 

FP12XX FR1200 

Proud vyžadovaný systémem 200 mA (max) 200 mA (max) 

Proud smyčky 

 - 2 smyčky 

  - 127 za ízení/smyčku @ 340 μA/detektor (DPř51) 

 

 

86 mA 

 

 

0 mA 

Odebíraný proud pro externí účely 0 mA 0 mA 

Celkem odebíraný proud 286 mA 200 mA 

 

Provoz na baterie – p i poplachu 

Ěbez síťového napájeníě 
FP12XX FR1200 

Proud vyžadovaný systémem (jako p edchozí) 286 mA (max) 200 mA (max) 

Poplachový proud smyček (20 x LED @ 4 mA) 80 mA 0 mA 

Sirény (deska VdS – výstupy 1-4) 200 mA 0 mA 

Celkem odebíraný poplachový proud 566 mA 200 mA 

 

Relé Porucha: 

Konfigurace je závislá na nastavení propojek – viz kapitola 6.3.4 

Max. spínaný proud: 2 A @ 24 Vss 

Max. odebíraný p íkon: 50 W 

 

Prost edí: 

Krytí:  IP54 

 
Teplota: 

Pracovní teplota:  -5 °C — +40 °C 

Skladování:  -20 °C — +60 °C
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4. MONTÁŽ POŽÁRNÍ ÚST EDNY 

4.1 Rozm ry úst edny 

 

 

Obrázek 1: Rozměry ústředny 

Všechny rozm ry jsou v mm. 

Celková váha úst edny je Ř kg. 
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Pohled na spodní část
1

2

Pohled na dolní část
1

2

Zadní montážní část úst edny

3

A A

A A A A

BB

B

A A A A A

B

A A

 
Obrázek 2: Vstupy kabeláže

1 P ední kryt 

2 Zadní montážní plocha 

3 Dno úst edny 

 

A Kabelové vstupy 20 mm 

B Montážní otvory 5 mm 
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4.2 Uspo ádání úst edny 

Obrázek 3: Uspořádání ústředny 

 

1. Síťový transformátor 17. Modem (MOD2000) (volitelné) 

2. P ívod 230V  18. Deska napájecího zdroje 

3. Síťová pojistka 19. Deska pro p ipojení smyček 

4. Zemnicí šroub 20. Svorkovnice desky vstup/výstupů (VdS) 

5. Baterie 12 V (2 x - není součást dodávky) 21. Svorky smyček 

6. Bateriová propojka 22. Deska Front-end procesoru (FEP) 

7. Svorka baterie (+) (červená) 23. Port RS232  

8.  Svorka baterie (-) (modrá) 24. Svorkovnice proudové smyčky 

9. Číselná klávesnice 25. Svorky pro p ipojení baterie na napájecím zdroji 

10. Deska všeobecných indikací LED 26. Svorky pro napájení modemu (MOD2000) 

11. LCD displej 27. Svorkovnice relé Poruchy 

12. Deska Host procesoru (hlavní mikropočítač) 28. Svorkovnice pomocného napájení 

13. Deska zónových indikací (pouze FP1216)  

14. Zapínání zálohovací baterie RAM 30. Síťová karta ARCNET (dole) (NC2011) 

15. Propojka blokování konfigurační paměti 31. Síťová deska ARCNET (naho e) - volitelná 

16. Propojka Servis/oživení 32. vodiče RS232 a p ipojení proudové smyčky 

22 18 27 28 21 19 20 17 1 1 

26 

25 
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5. NÁVRH SMYČKY (POUZE FP12XX) 

5.1 Typická konfigurace smyčky 

Požární úst edna může mít následující konfigurace smyček. 

 

Obrázek 4: Třída "A" uzavřená smyčka 

 

 

Obrázek 5: Třída "A" uzavřená smyčka s odbočkou 

 

 

Obrázek 6: Třída "B" neuzavřená smyčka (konfigurace do hvězdy) 
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Obrázek 7: Třída B s odbočkami 

 
 

Na smyčku může být p ipojeno maximálně 126 detektorů ady ř50, nebo 12Ř detektorů 
ady 2000. P i kombinaci požárních detektorů, ídicích a snímacích jednotek 

a vstup/výstupních za ízení (pouze však buď ady 950 anebo 2000), je celkový počet 
adresovatelných za ízení dán jejich součtem a výše uvedený maximální počet musí být 
dodržen. 

Podrobnosti naleznete v materiálech k adě ř50 a 2000. 

 

Pozn.:  EN 54 p edepisuje, že zkrat nebo p erušení detekčního obvodu nesmí 
vy aditi z funkce hlášení požáru více než 32 požárních hlásičů nebo 
tlačítkových hlásičů. Z tohoto požadavku vyplývá, že pokud je ve 
smyčce zapojeno více než 32 hlásičů, izolátor musí být vložen na 
smyčku minimáln  vždy po každých 32 adresovatelných požárních 
za ízeních. V tomto p ípad  by m la být použita konfigurace smyčky 
t ídy „A“ bez odboček. 

 

5.2 Vhodné typy kabel  

Pro zapojení kabeláže vyhovuje kabel s maximální kapacitou 300 nF/km a celkovým 
odporem max. 100 Ohm. V takovém p ípadě je délka smyčky se 126 detektory možná 
až 2 km. Pro snížení vlivů rušivých napětí jsou vhodné twistované kabely s měděným 
vodičem průměru alespoň 0,Ř mm. 

 
Pozn.: Elektrický odpor kabelu a jeho maximální hodnota musí respektovat 

minimální požadovanou hodnotu napájecího nap tí v p ípad  
nejhorších podmínek vzhledem k odb ru proudu v celém systému EPS. 



 

14 ada FP1200/FR1200: Instalační manuál: V5 

6. ZůPOJENÍ ÚST EDNY 

6.1 Zapojení smyčky, výstup  a vstup  Ěpouze FP12XXě 
 

FEP

Napájecí zdroj pro FEP

Deska smyček

Vstup/výstupy - deska VDS
common I/O

2 X smyčka t ídy A
NEBO
2 X smyčka t ídy B

P enos - ZDP (E) - Zp. vazba

Protipož. za . (G) - Zp. vazba

Porucha (J) - Zp. vazba

Obecný vstup

1 Programovatelná relé

2 Porucha (J)

3 Protipož. za ízení (G)
4 P enos - ZDP (E)
5 Sirény (C)

6 IN5

7 IN6

8 IN7

9 IN8

A B A B
OUT4 OUT3 OUT2 OUT1

OUT8 OUT7 OUT6 OUT5

2        3         4 5
1

 5

 6

 7

 8

 

Obrázek 8: Umístění vstupů, výstupů a smyček 
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6.1.1 Zapojení smyčky 

 

Standardně je úst edna zapojena ve t ídě „A“ (viz také kapitola 5, Návrh smyčky) 

Obrázek 9: Třída A 

Fwd

Return

Smyčka 1

Smyčka 1

Smyčka 2

Fwd

Return

Fwd

Return

DESKA LC2002

 

Je-li požadováno zapojení podle t ídy „B“, musí být na desce vstupních smyček p erušeny 
propojky A. Propojky B musí být vloženy. 

 

Obrázek 10: Umístění propojek pro zapojení třídy A nebo třídy B 
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Obrázek 11: Zapojení smyčky třídy B 

Fwd.

Ret.

Smyčka 1

Smyčka 2

 

 

Pozn.: 

1. FWD a Return každé použité smyčky t ídy „A“ musí být propojeny se správnou polaritou 

2. Izolátory musí být zapojeny se správnou polaritou 

3. Zapojení smyček by mělo být provedeno p ednostně ve t ídě „A“ 

4. Kombinace smyček „A“ a „B“ je možná následující způsobem: 

a) konfigurace na svorkovnici jako t ída „A“ 

b) smyčky t ídy „B“ jsou zapojeny podle obr. 12 

5. Max. počet smyček (buď „A“ nebo „B“) v jedné úst edně je omezen na dvě. 

6. Obě smyčky budou zkonfigurovány stejně (buď „A“ nebo „B“) 
 

Obrázek 12: Smíšené zapojení ve smyčce AB 

Fwd.

Ret.

Smyčka 1

 

Smyčková za ízení: 

ada analogových adresných požárních úst eden FP1200 je plně kompatibilní s adou 
detektorů a tlačítkových hlásičů Aritech 950 a rovněž tak se smyčkovými adresnými 
za ízeními Aritech ( ada IU ř00). Tato jsou také plně kompatibilní s adou hlásičů Aritech 
určených do prost edí SNV. 

ada FP1200 je také plně kompatibilní s adou analogových detektorů, tlačítkových 
hlásičů a vstup/výstupních za ízení ady Aritech 2000. 

Způsob výběru za ízení ady 950 anebo ady 2000 je uveden v dodatku A. 

Další informace o jednotlivých zařízeních naleznete v příslušném Instalačním manuálu. 
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6.1.2 Programovatelná relé 

Každé ze čty  programovatelných relé na desce vstup/výstupů má p epínací kontakt. Relé 
je zobrazeno v normálním (nevybuzeném) stavu. Červená LED indikuje stav relé. 

Obrázek 13: Zapojení programovatelných relé 

 
Část desky společných V/V desky EN/VDS
common I/O

OUT8 OUT7 OUT6 OUT5

1 C/O
2 N/C
3 N/O

1   2   3

Relé je zobrazeno v normálním stavu
 

6.1.3 Hlídané reléové výstupy ů 

Jsou-li aktivní, tyto výstupy dávají 24V ss. Červená LED indikuje stav výstupu. 

 

Obrázek 14: Zapojení hlídaných reléových výstupů A 

Zakončovací odpor 100 až 3K3
včetně odporu vinutí relé
Aktivní v normálním stavu
Bez reverzace výst. napětí

Zakončovacíodpor 100 až 3K3
včetně odporu vinutí relé
Bez reverzace výst. napětí

Zakončovací odpor 100 až 3K3
včetně odporu vinutí relé
Bez reverzace výst. napětí

Zakončovací odpor 100 až 3K3
včetně odporu vinutí relé
Bez reverzace výst. napětí

Porucha

OUT4

A

Protipožární za ízení
OUT3

A

P enos
OUT2

A

Sirény

OUT1

A
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6.1.4 Reléové výstupy B 

 

OUT1 / OUT2 / OUT3 

Jsou možné dvě konfigurace. Konfigurace je zvolena nastavením propojky (viz obr. 19) 

LED indikuje stav výstupu (LED svítí = výstup je aktivní). 
 

Obrázek 15: Dva reléové výstupy 1-3 B 

680

KONFIGURACE 1 KONFIGURACE 2

 

Výstupy Konf. 1 Konf. 2  

Sirény OUT1 J12 zap 
J13 vyp 

J12 vyp 
J13 zap 

Pozn: J18 vyp 
 J19 vyp 

P enos OUT2 J2 zap 
J3 vyp 

J2 vyp 
J3 zap 

Pozn: J18 vyp 
 J19 vyp 

Protipožární za . OUT3 J4 zap 
J5 vyp 

J4 vyp 
J5 zap 

 

 

OUT 4 

Výstup OUT4 je sepnut p i výskytu poruchy (FAIL – SAFE). Indikace LED u výstupu svítí, 
pokud není v systému není žádná porucha. Konfigurační propojky J1Ř a J1ř musí být 
vyjmuty (vyp) s jedinou výjimkou – konfigurace a funkce podle požadavků EP (Evakuační 
úst edna) viz obr. 25. Ve všech ostatních p ípadech (funkce podle normy EN54), musí být 
propojky vyjmuty! 

Obrázek 16: Dvě konfigurace reléových výstupů 4 B 

680

KONFIGURACE 1 KONFIGURACE 2

 

 

Výstupy Konf. 1 Konf. 2 

Porucha OUT4 J6 zap 
J7 vyp 

J6 vyp 
J7 zap 
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Obrázek 17: Umístění propojek na desce vstup / výstupů - VdS (sirén) 

Pozn.: varianta desky VdS – sirénová deska označená SD 2000 má jinak umístěné propojky a je 
nutné p i funkci OUT2B na IN5 nastavit: J2 zap J3 vyp J17 zap. 

OUT8 OUT7 OUT6 OUT5

OUT4 OUT3 OUT2 OUT1

IN5

IN6

IN7

IN8

 

6.1.5 Hlídané vstupy IN5 - IN8 

Hlídané vstupy jsou umístěny na desce EN/VdS společných vstup/výstupů. 

Funkce těchto vstupů je určena nastaveným pracovním režimem úst edny FP1200 (viz 
Dodatek B). V p ípadě funkce v režimech NEN a EP, tyto vstupy nemají žádnou určenou 
funkci a jsou volně programovatelné pomocí vstup/výstupních logických funkcí. 

Hodnoty vyvažovacích odporů pro jednotlivé stavy: 

zkrat  short  0 až 100 

aktivní active  130 až 1200 

pasivní passive  1300 až 10500 

otev en open  větší než 11000 

Obrázek 18: Příklad možného zapojení hlídaných vstupů (továrně je tam odpor 5k6) 

IN8 IN7 IN6 IN5
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P ipojení za ízení dálkového p enosu na hasiče Ěpodle DIN VDE0Ř33ě – pouze 

FP1216 

Obrázek 19: Připojení vysílače pro hasiče 

Zapojení zakončovacího
odporu :
A : hlídané vedení
B : nehlídané vedení

EOL pozice B

EOL pozice A
GND

Napájení z úst edny
+28 V

IN 5 OUT 2

Siemens Hauptmelder
 

Pozn.: pokud není k dispozici externí zpětnovazební signál, zapojení se změní podle 
následujícího obrázku. 

 

Obrázek 20: Zapojení bez externího signálu zpětné vazby 

Deska
EN/VdS

IN 5 OUT 2

J2 zap
J3 vyp

 

OUT 2 B musí být nastaven podle konfigurace 1 (viz 6.1.4) 
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6.1.6 P ipojení dvojtónové sirény ůS263 / ůS264 

Dvojtónová siréna AS 263/264 Aritech může být zapojena na výstupy Siréna (OUT 1) a 
Požární výstup (OUT 2) následujícím způsobem: 

Obrázek 21: Připojení dvojtónové požární sirény 

           OUT 2                        OUT 1

Common

1 Sound

2 Sound

Common

1 Sound

2 Sound

 

P epínače musí být následovně: J2 zap 

 J3 zap 

 
 J18 zap 

 J19 zap 

Pozor: Toto nastavení by mělo být použito pouze v činnosti podle "EP" (viz dodatek B). 

6.2 Zapojení komunikačních port  

6.2.1 Proudová smyčka 

Požární úst edny ady FP1200 jsou vybaveny výstupem typu „Proudová smyčka“. 
Proudová smyčka se využívá pro p ipojení až 15 požárních panelů (indikační tablo 
s mapou objektu) a opakovačů (signalizační panel). Každý požární panel nebo opakovač 
má nastavenou vlastní adresu pomocí nastavovacích odporů. Podrobnosti nastavení jsou 
uvedeny v p íslušném Instalačním manuálu. 

Umístění svorek proudové smyčky je uvedeno na obr. 3. 

 
Propojení mezi požární úst ednou ady FP12000 a PCB požárního panelu ady FMŘ00, 
FBFŘ00 (ovládání OPPO) nebo opakovačem ady FRŘ00 je uvedeno na následujícím 
obrázku. 
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Obrázek 22: Zapojení svorkovnice proudové smyčky 

Deska Host CPU

Opakovač 1 Opakovač 2

RX OUT

RX IN

TX IN

TX OUT

RX OUT

RX IN

TX OUT

 

Pozn.: Umístění proudové smyčky uvnitř ústředny viz Obrázek 33. 

 

6.2.2 Port RS232 

 

Úst edna nabízí využití portu RS232 (konektor DB25 - zástrčka). Jeho umístění je z ejmé 
z obr. 3. Zapojení signálů na konektoru je následující: 

 

Vývod SIGNÁL 

3 TxD 

2 RxD 

7 RTS 

8 CTS 

6 DSR 

5 GND 

1 DCD 

4 DTR 

9 RI 

 

Pozn.: Umístění kabelu RS232 uvnitř ústředny viz Obrázek 3. 
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6.3 Napájení 

6.3.1 P ipojení 

Obrázek 23: Zapojení svorek síťového napájení 
K zemnicímu šroubku

Transformátor

Pouzdro s pojistkou

Svokovnice

Nulový vodič
Zemnicí vodič
Živý vodič

230 V
p ívod

 

 

Úst edna musí být p ipojena k síti 220V p ímo v hlavním rozvaděči objektu na samostatný 
výstup a v průběhu trasy nevypínatelným vedením. 

Doporučený kabel je 3 x 1.5 mm² (fáze, nulový vodič a zem). 

 

6.3.2 Napájecí zdroj 

 

Baterie

P ipojení modemu
(MOD2000)

Relé porucha

Ext. napájení

Modem

   0V +5 V

NC
Com

+

-

Porucha

Ext. napájení

VR 3

Kontrast LCD

 

Obrázek 24: Zapojení desky napájení 

 

Start zdroje z baterií 
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6.3.3 P ipojení baterie 

Obrázek 25: Připojení baterie 

Červený
Propojka

Modrý

BatBat 12 V

Bat

Vin

 

 

Pozor: Dbejte na správné dodržení polarity při připojování baterie! 

6.3.4 Zapojení relé Porucha 

1. Ujistěte se, že p ed otev ením jednotky je síťové napájení odpojeno. 

2. Relé Porucha je zapojené podle obrázku 26. 

 

Kontakty relé
v poloze
Porucha

 

Obrázek 26: Zapojení relé Porucha 

6.4 Instalace modemu 

Postup p i instalaci modemu MOD2000 je popsán níže. Modem je dodáván s montážní 
konzolou. Umístění držáku do úst edny uvádí Obrázek 3 a Obrázek 27. 

1. Odstraňte z oboustranné samolepící pásky jednu ochrannou vrstvu a upevněte ji na 
zadní část držáku, který bude p ichycen k úst edně. 

2. Odstraňte druhou část samolepící pásky a umístěte držák na p íslušné místo 
v úst edně, viz Obrázek 3. 

3. P ed p ipojováním modemu se p esvědčete, že je odpojeno síťové napájení a 
baterie. 

4. Pozorně si pročtěte manuál modemu. Jak propojit úst ednu s modemem popisuje 
Obrázek 3 a Obrázek 27. 

5. Propojte zemnící vodič vedoucí z modemu na zemnicí šroubek úst edny. 

6. P ipojte napájecí vodiče vedoucí z modemu do napájecích svorek. Dbejte na 
správnou polaritu. 
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7. P ipojte RS232 sériový port do modemu. 

8. P ipojte telefonní linku do modemu.  

9. Zasuňte modem do držáku v úst edně a upevněte všechny vodiče a kabely pomocí 
dodaných úchytek na pat ičná místa. Zkontrolujte, zda modem nemůže vyklouznout 
z držáku.  

10. Zapněte napájení sítě a baterie a zapněte modem. 

 

1

4

3

2
6

5

10

7

11

8

9

 

Obrázek 27: Modem MOD2000 - zapojení 

6.5 Nastavení pozorovacího úhlu displeje LCD 

Displej LCD je možno pro dosažení maximálního kontrastu a nejvhodnějšího 
pozorovacího úhlu nastavit. Pozorovací úhel se nastavuje změnou kontrastu pomocí 
potenciometru VR 3 umístěného na desce napájecího zdroje (viz obr. 24). 

6.6 Propojení do sít  

6.6.1 Síťový interfejs RS4Ř5 a optika ĚNC2000, NC2011, NC2051ě 
Interfejsové karty jsou nutné pro zapojení úst eden a opakovačů do sítě. Všechny síťové 
uzly komunikují protokolem ARCNET prost ednictvím RS4Ř5 (NC2011), nebo optického 
media (NC2051). Síťová karta je již součástí dodávky opakovačů, pro úst edny je nutné ji 
objednat. NE2011 (RS4Ř5) a NE2051 (optika) jsou interfejsové moduly pro zasunutí do 
síťových karet NC2011, resp. NC2051 a umožňují použití širokého rozsahu různých 
síťových topologií. 

Více podrobností o p ipojení na síť a síťovém p íslušenství naleznete v návodu FP2000 
Network – Instalační manuál, LKFP2303. 

1 Napájení 5 V (svorky pro 
modem) 

2 5 V pro napájení tiskárny 
(nepoužito – upevněte tak, aby 
nemohlo dojít ke zkratům) 

3 Adaptor telefonní linky (pokud 
je pot eba) 

4 K telefonní lince 

5 P ipojení k sériovému portu 

6 Nepoužito 

7 Kabeláž napájecího napětí 

8 K zemní svorce 

9 Zelená 

10 Svorka telefon 

11 Telefonní linka 
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Obrázek 28: Síťový interface a jeho propojení 

1

2

3

4

5
6

6

 

 

 

2

1

3

4

5

6

7

NC2051 (optika)

 

 

 

6.6.2 NE2011/NE2051 ůRCNET interfejsové moduly 

NE2011 (RS485) a NE2051 (Optika) jsou interfejsové moduly pro zasunutí do síťových 
karet NC2011 resp. NC2051 a umožňují použití širokého rozsahu různých síťových 
topologií. Moduly jsou dodávány s p íslušenstvím pro ádné uchycení do úst edny. 

Více informací o p ipojení na síť a síťovém propojení naleznete v návodu FP2000 
Network – Instalační manuál, LKFP 2303.  

Pozn.: Síť může být připojena pouze na ústřednu FP12XX. 

1 Propojka pro 
za azení 
zakončovacího 
odporu – deska 
NE2011 

2 Kanál A 

3 Propojka pro 
spojení stínění se 
zemí 

4 Kanál B 

5 Výběr funkce 
opakovač - deska 
NC2011 

7 Stínění 

1 Výběr funkce 
opakovač – deska 
NE2051 

2 TX – vysílač A 

3 P ipojení 
optického vlákna 
kanálu A 

4 RX – p ijímač A 

5 TX – vysílač B 

6 P ipojení 
optického vlákna 
kanálu A 

7 RX – p ijímač B 
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7. VÝB R NÁRODNÍCH VERZÍ 

7.1 Jazykové verze 

Výběr jazyka pro komunikaci s obsluhou se provádí programovým nastavení pomocí 
p íslušného menu v úst edně (viz Dodatek A) 

 

7.2 Pracovní režimy 

V úst edně je možné programově nastavit pracovní režimy NEN, EN nebo EP. Tímto 
nastavením bude ovlivněna funkce výstupů Siréna, P enos (výstup na ZDP) a 
zpětnovazebních vstupů P enos (ZDP), Protipožární za ízení a Poruchy. 

7.3 Popisky p edních panel  

Popis tlačítek, indikací a ovládací prvků p edního panelu úst eden a opakovačů je 
v češtině pomocí zásuvných papírových popisek. 
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8. OŽIVENÍ POŽÁRNÍ ÚST EDNY FP 1200 

8.1 P ed zapnutím 

1. Vizuálně zkontrolujte, zda úst edna nebyla během instalace poškozena. Zvláště si 
ově te, jestli se nějaké uvolněné kovové části nemohly dostat do elektronických 
obvodů. 

2. Zkontrolujte, zda všechny kabelové svazky úst edny jsou pevně v konektorech a tyto 
spolehlivě zasunuty v odpovídajících zásuvkách na deskách plošného spoje. 

3. P ipojte lithiovou baterii propojkou J5 (umístěnou nad baterií na desce HOST CPU) 
jejím nastavením do pozice ON (zapnuto). 

4. Nastavte propojku uzamčení konfigurační paměti do polohy odemknuto. 

5. Nastavte propojku servisního p epínače do polohy ON (zapnuto) - tímto zabráníte 
p epínání výstupů úst edny během jejího nastavení. 

6. P ipojte síťový p ívodní kabel 220V (bez nap tí) na odpovídající konektor úst edny, 
nebo 24 Vss na desku p ipojení 24V opakovače. 

7. P ipojte opakovače na proudovou smyčku (viz p íslušný manuál).  

8. Zapojte síťové p ipojení (RS4Ř5) – pokud je použito. Pozor na polaritu! 

9. Zkontrolujte, zda je úst edna správn  uzemn na prost ednictvím zemních svorek. 
Zemnicí p ívod musí být veden p ímo z vyhrazeného rozvaděče. Toto opat ení je 
nutné z hlediska bezpečnosti i z důvodu potlačení rušivých signálů (EMC). 

10. Zkontrolujte, zda všechna za ízení na smyčce jsou správně p ipojena a jejich adresy 
správně nastaveny 

Pozor! Izolátory musí být zapojeny se správnou polaritou. 

11. Pro mě ení a kontrolu celé kabeláže, zjišťování zkratů, špatných spojů a p ipojení 
zemního vodiče používejte multimetr. Jestliže ve smyčce jsou použity izolátory, 
potom záporný vodič sběrnice nebude propojen. Potom je možné mě it parametry 
smyčky pouze mezi izolátory. 

NEPOUŽÍVEJTE P I M ENÍ SMYČKY MEGMET - m žete poškodit 
p ipojená za ízení na smyčce! 

 

12. P ipojte smyčky i výstupy k úst edně. Servisní p epínač zabrání p epínání výstupů. 

13. Zkontrolujte, že žádné volné vodiče se uvnit  úst edny nevyskytují. 

!  
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8.2 Postup p i zapínání 
1. Zapněte síťové napájení. 

2. Rozezvučí se interní bzučák a na displeji se zobrazí zpráva "FP1200 se zapíná": 

 Jestliže výše uvedené zprávy nezačnou postupně zobrazovat, nepokračujte dále! 
Zkontrolujte, zda síťový p ívod a napětí jsou v po ádku a pojistky jsou neporušené. 

 

3. P ipojte baterie. 

4. Zkontrolujte, zda je napětí na bateriích asi 27,6 V. Pokud je napětí mnohem menší, 
ově te: 

 1. Jsou baterie vybité? 

 2. Je možné, že napájecí zdroj je p etížen smyčkami nebo výstupy úst edny? 

 
5. Jestliže se zdroj viditelně p eh ívá, dále nepokračujte!!! Odpojte kabeláž a baterie, 

nalezněte a odstraňte p íčinu. 

6. Úst edna provede interní test. Jakákoliv zjištěná porucha bude hlášena na displeji 
LCD. 

7. Sledujte celkový počet poruch nahlášených na Ř. ádku displeje LCD. Měly by být 
uvedeny minimálně dvě následující zprávy: 

 1. Odemknutá paměť (Paměť odemčena) 

 2. Servisní p epínač zapnut (Servisní spínač zap.) 
 

Použijte klávesu  k prohlížení existujících poruch. 

Všechny poruchy (mimo dvou výše uvedených) by měly být p ed pokračováním 
v instalaci odstraněny. Použitím tlačítka Zpětné nastavení získáte vždy nové chybové 
hlášení. 

 

Možné poruchy, které se mohou vyskytnout p i zapnutí: 

P etížení smyčky - Zkontrolujte možné zkraty na smyčce 

Porucha uzemnění - Zjistěte a opravte poruchu 

Porucha baterie - Zkontrolujte nabíjení baterie 

Zkrat nebo otev ení obvodu 
pro sirény a hasiče - Zkontrolujte polaritu diod, zkrat nebo zakončovací 

odpory 3.3 kOhm 
 

Porucha určitého za ízení - Zkontrolujte za ízení 

Dvojitá adresace - Poznamenejte si ji a zkontrolujte adresaci
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Povolte smyčková za ízení úst edny jednou ze t í metod: 

 individuálně pomocí Menu nastavení za ízení (HLAVNÍ MENU / Za ízení / 
Setup) 

 pomocí základního továrního nastavení (HLAVNÍ MENU / Systém / Tovární 
nastaveni) 

 naprogramování pomocí počítače a programu PCC2000 p es interfejs RS232 

8. Odstraňte všechny hlášené požární poplachy a poruchy komunikace 

9. Vyhledejte všechna za ízení, která jsou hlášena jako vypnutá 

10. Zkontrolujte, zda všechna výstupní relé jsou sepnuta správně 

11. Nastavte váš kód (ID) 
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DODATEK A: VOLBY – PROGRůMOVÉ NůSTůVENÍ 

 Volby 

1 Aritech ( ada ř50) 

2 Sentrol ( ada 2000) 

3 Činnost podle EN 54 

4 Činnost podle NEN 

5 Činnost podle EP 

 * Jazyk. skupina 1 * Jazyk. skupina 2 * Jazyk. skupina 3 * Jazyk. skupina 4 

6 Angličtina Angličtina Angličtina Angličtina 

7 Italština Lotyština Dánština Afrikánština 

8 Holandština (Belgie) Polština Švédština  

9 Portugalština Maďarština Norština  

10 Holandština Čeština Finština  

11 Němčina Slovenština   

12 Francouzština    

13 Španělština    

 

Pozn.: Jazyková skupina je závislá na verzi instalovaného software v požárním systému 
FP/FR1200. 

 

 

DODATEK B: REŽIM ČINNOSTI – PROGRůMOVÉ 
NůSTůVENÍ 

Režim EN NEN EP 

SIRÉNů:    

Zapnutí Nové zapnutí (úroveň 2) Nové zapnutí (úroveň 2) Nové zapnutí (úroveň 2) 
Vypnutí Vypnutí (úroveň 2) Vypnutí (úroveň 1) Vypnutí (úroveň 2) 
Zpoždění Povoleno Není možné Není možné 
  1 min. čekání - p enos, 

Čekání zastavit pomocí 
VYPNUTÍ sirény 

 

P enos:    

Signál Ne Ne Signál (úroveň 2) 
Vypnutí Ne Ne Vypnutí (úroveň 2) 
Zpoždění Povoleno Povoleno Povoleno 

Vstupy VDS:    

INP 5 P enos - zpětná vazba Volně programovatelný Volně programovatelný 
INP 6 Porucha – zpětná vazba Volně programovatelný Volně programovatelný 
INP 7 Protipož. za . – zpětná vazba Volně programovatelný Volně programovatelný 
INP 8 Volně programovatelný Volně programovatelný Volně programovatelný 
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Pozn.: 

 P i práci v režimu EN (podle p edpisů normy EN 54) je možné sirénu zapnout pouze tehdy, byla-li již 
p edtím vypnuta a požární poplach stále trvá. Není možná aktivace sirény bez požárního poplachu 
detekovaného úst ednou. Zapnutí sirény bez zjištěného poplachu úst ednou (Evakuace) je možné pouze 
v režimu EP (evakuační úst edna) 

 V režimu NEN je generován SIGNÁL (výstup na ZDP) jako „Dvoustupňové vyhlašování požárního 
poplachu“ s ovládáním v čase T1 vypnutím sirény (sirénu je možné vypnout v úrovni 1 – bez pomocí 
ovládacího klíče). Čas T2 je nastaven zpožděním SIGNÁLu. 

 V režimu EP je možné aktivní P ENOS (SIGNÁL) zastavit  
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DODATEK C: P IPOJENÍ LINEÁRNÍHO HLÁSIČE 
FD2000 

Lineární hlásič FD 2000 je kou ový detektor, který má reléové výstupy Poruchy a Požárního 
poplachu (viz Instalační manuál FD 2000). Tento detektor se zapojuje prost ednictvím II ř53 na 
smyčku FP 2000 identicky jako ADW 53 v p edchozí kapitole (Dodatek E). Stejné je i p ipojení 
reléových výstupů lineárního hlásiče na jednotku II ř53, programování (nastavení) úst edny a 
funkce p i ZP TNÉM NůSTůVENÍ. Pokud je lineární hlásič nastaven na automatické Zpětné 
nastavení (Reset po poplachu), není nutné p ipojení napájecího napětí lineárního hlásiče p es relé 
a zapojí se p ímo. 

 

Obrázek 29: Připojení lineárního hlásiče FD 2000 na smyčku ústředny
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DODATEK D: P IPOJENÍ KONVENČNÍCH HLÁSIČ  ů 
HLÁSIČ  DO SNV 

Konvenční, neadresné požární hlásiče je možné p ipojit k úst edně na její smyčku pouze 
prost ednictvím adresné jednotky (zónové monitorovací jednotky – ZMU s označením IU2055), 
která vytvo í prost edí identické s poměry na hlásicí lince konvenční požární úst edny. Takto 
vytvo ená hlásicí linka umožňuje potom napájení hlásičů a ZMU na základě vyhodnocení velikosti 
jejího výstupního proudu p edává informace o jejím stavu úst edně: poruše na lince (zkrat a 
rozpojení), požární poplach (definovaná změna impedance jednoho z p ipojených hlásičů) a klidový 
stav (daný proudem, který vychází z hodnoty zakončovacího odporu linky). 
Aplikace v prost edí SNV vyžaduje nejenom použití speciálních, schválených požárních hlásičů, ale 
současně také zapojení oddělovacího DC/DC p evodníku MTL5061 do hlásicí linky, který zajistí 
galvanické oddělení normálního prost edí a prost edí SNV. 
Ve schéma níže je uvedeno využití jen jednoho ze dvou kanálů p evodníku MTL. Obdobným 
zapojením na svorky druhého kanálu MTL5061 je možno využít i druhý kanál pro p ipojení další 
smyčky hlásičů v SNV. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 30: P ipojení konvenčních hlásičů a hlásičů do SNV
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DODATEK E: P IPOJENÍ TLůČÍTKOVÉHO 
KONVENČNÍHO HLÁSIČE DM700L 

P ipojení DM700L k systému EPS FP1216. 
 

Neadresný tlačítkový požární hlásič DM700L se p ipojí do systému EPS p es IIř51 - adresnou 
jednotku snímání kontaktu. Tato jednotka pracuje se zrychleným algoritmem hlášení změny stavu 
jeho vstupu do úst edny ady FP1216. Jednotka IIř51 je popsána v Instalačním manuálu 
požárních hlásičů ady ř50. 

 

Obrázek 31: Připojení konvenčního tlačítkového hlásiče 

Na obrázku je uvedeno schéma p ipojení neadresného tlačítkového požárního hlásiče DM700L 
k systému FP1216 prost ednictvím adresné jednotky snímání kontaktu s p erušením typu IIř51. 
Jednotka II951 je v provedení mini s drátovými barevně označenými vývody. 
P ipojení tlačítkového hlásiče má hlídané p ipojení na zkrat a jeho rozpojení. V p ípadě poruchy 
p ipojení DM700L se rozsvítí žlutá LED (pokud je p ipojena). Požární poplach je iniciován 
v systému FP1216 rozbitím skla tlačítkového hlásiče a tím za azením odporu 470 Ohm uvnit  
DM700L paralelně k zakončovacímu odporu 20 kOhm. Zakončovací odpor je dodáván s jednotkou 
II951. 

 

Nastavení a konfigurace IIř51 s DM700L: 

Na IIř51 nastavit pomocí p epínačů DIL požadovanou adresu v systému EPS 

V menu úst edny ady FP1216 nastavit na této adrese zónu, do které za ízení bude pat it a jeho 
typ: MCP a konfig.: MCP 

Tím je jednotka spolu s tlačítkovým hlásičem p ipravena k činnosti. 
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DODATEK F: P IPOJENÍ P ÍDůVNÉHO PANELU 

MHY913 K EPS FP1100 A FP1216 

 

MHYř13 je nutné použít p i p ipojování OPPO k úst edně FP1100 a FP1216. 
Na úst ednách FP1100 a FP1216 musí být doplněny vstupy INP1 a INP2. 

 

Schéma p ipojení OPPO k MHYř13 je v návodu pro MHYř13. 
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