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Všeobecně 

Tento dokument popisuje instalaci plamenných 
hlásičů požáru řady FV400 (hlásiče FV411f a 
FV412f) krok po kroku od montáže, zapojení, 
nastavení až po oživení. 

Montáž hlásiče 
Umístění každého hlásiče je dáno projektem 
systému elektrické požární signalizace v souladu 
s technickými parametry. Před montáží 
zkontrolujte, že uvažovaná pozice hlásiče splňuje 
následující požadavky: 

 volný výhled na střeženou oblast, 

 přístup k hlásiči a přívodním kabelům pro 
montáž a servis, 

 pevný podklad nebo konstrukce pro montáž 
hlásiče. 

VAROVÁNÍ 

V prostředí s nebezpečím výbuchu 
nebo ve zhoršených klimatických 
podmínkách hlásič nikdy neotevírejte, 
pokud je napájen! 

 

Při montáži nakloňte čelo hlásiče směrem dolů, 
abyste zabránili shromažďování vody a omezili 
usazování prachových částic na okénku. 

U hlásičů řady FV400 jsou všechna elektrická 
připojení provedena prostřednictvím svorkovnic 
uvnitř zadního krytu hlásiče. K dispozici jsou dva 
kabelové vstupy se závitem M20. 

Hlásiče musí být bezpečně připevněny k pevné 
stabilní konstrukci buď přímo, nebo pomocí 
držáku. 

Montáž hlásiče přímo 

Upevněte zadní kryt detektoru na zeď nebo 
konstrukci pomocí tří montážních otvorů a šroubů 
M6. 

 
Obr. 1: Horizontální orientace hlásiče 

 

Montáž hlásiče pomocí držáku MB300 

Pro připevnění hlásiče je k dispozici držák MB300 
(nerezová ocel), který umožňuje snadné a flexibilní 
nastavení hlásiče tak, aby pokrýval chráněnou 
oblast. 

Povrch zvolený pro montáž držáku by měl být 
rovný, aby bylo zajištěno stabilní upevnění držáku. 

Detektory řady FV400 mohou být provozovány v 
libovolné poloze, ale místo montáže musí být 
zvoleno tak, aby umožňovalo dostatečnou volnost 
pro nastavení úhlu, a musí také umožňovat volný 
vstup kabelů. 

Vzdálenost 200 mm ve všech směrech od místa 
upevnění bude obvykle postačovat pro celý rozsah 
nastavení držáku. 

 
Obr. 2: Držák MB300 s rozměry 

Držák upevněte na zeď nebo konstrukci pomocí 
čtyř šroubů M8. Vrtací šablona je součástí 
dodávky. Hlásič upevněte k držáku pomocí tří 
šroubů M6. 

 
Horizontální rovina 
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Obr. 3:  Rozměry hlásiče (FV411f otvory pro  
 vývodky 2x M20) 

Dočasný povětrnostní kryt 
Zadní kryt je dodáván s povětrnostním krytem 
(záslepkou), který chrání připojenou kabeláž před 
povětrnostními vlivy. 

 
Obr. 4: Dočasný povětrnostní kryt 

Pokud není hlásič na zadní kryt nainstalován 
ihned, namontujte dočasný povětrnostní kryt 
odolný vůči povětrnostním vlivům, abyste ochránili 
svorkovnicovou desku s připojenou kabeláží. 
Tento kryt nezajišťuje ohnivzdornost zadního krytu. 

UPOZORNĚNÍ 

Pokud je použit dočasný povětrnostní 
kryt, nepřipojujte hlásič na napájecí 
napětí. 
 

 

Povětrnostní kryt WH300 
Povětrnostní kryt je volitelný a používá se k 
ochraně hlásiče před extrémními okolními 
podmínkami, jako je silné sluneční světlo nebo 
přívalové lijáky. 

Montáž povětrnostního krytu WH300 

Povětrnostní kryt lze namontovat, aniž by bylo 
nutné úplně odstranit hlásič z držáku. Uvolněte tři 
upevňovací šrouby hlásiče a posuňte hlásič 
směrem dopředu. Umístěte středovou drážku 
povětrnostního krytu přes horní upevňovací šroub 
a posuňte kryt dolů za hlásič. Přesvědčte se, že 
dvě drážky ve spodní části povětrnostního krytu 
sklouzly přes dva spodní upevňovací šrouby.  Opět 
utáhněte tři upevňovací šrouby hlásiče. Po montáži 
může být nutná malá korekce nastavení orientace 
hlásiče. 

Demontáž povětrnostního krytu WH300 

Povětrnostní kryt lze demontovat, aniž by bylo 
nutné úplně odstranit hlásič z držáku. Uvolněte tři 
upevňovací šrouby hlásiče. Vytáhněte povětrnostní 
kryt ze za hlásiče. Opět utáhněte tři upevňovací 
šrouby hlásiče. Po demontáži může být nutná malá 
korekce nastavení orientace hlásiče. 

Zapojení hlásiče 

UPOZORNĚNÍ 

Hlásič musí být vhodně uzemněn 
v souladu s místními předpisy. 
 
 

 

Doporučené typy kabelů 

Kabely pro propojení s ústřednou musí splňovat 
požadavky místních předpisů a norem (například 
ČSN). Kabely by měly mít průřez nejméně 1 mm2 
pro plné vodiče nebo 0,5 mm2 pro lankové vodiče. 
Vyžadují se více žilové kabely, které musí mít 
celkové stínění a zemnící vodič, který je připojen 
uvnitř hlásiče do svorky EMC. Signály z různých 
rozhraní mohou být vedeny společně v jednom 
kabelu a nemusí mít samostatné stínění pro vodiče 
každého rozhraní.  

Jakákoli kabeláž a vedení musí být zvolena a 
instalována tak, aby vyhovovala místním 
bezpečnostním požadavkům a normám.  

Rozsah pracovních teplot kabelu musí umožňovat 
zvýšení teploty v krytu o 20 °C nad okolní teplotu u 
modelů bez kamery a o 25 °C u modelů s 
kamerou. 

Vedení kabelů 

Je důležité vést kabely tak, aby se minimalizovaly 
případné přeslechy. Zajistěte, aby kabely k hlásiči 
nebyly vedeny v souběhu se silovými kabely. 
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Poznámka 

Kdykoliv se kabely k hlásiči kříží se 
silovými kabely, zajistěte, aby bylo 
křížení provedeno v pravém úhlu.  

 

Kabely mezi hlásiči a ústřednou musí být 
mechanicky chráněny tak, aby splňovaly místní 
normy. Kromě toho by měl být kabel dostatečně 
flexibilní, aby umožnil nastavení hlásiče tak, aby 
pokrýval požadovanou oblast. 

Pro splnění povinných požadavků EMC podle ČSN 
EN 61000-6-3 pro emise a ČSN EN 50130-4 pro 
odolnost je nutné ukončit stínění kabelu po celém 
obvodu v kabelové průchodce hlásiče a zajistit, 
aby byl hlásič kvalitně připojen k místnímu 
uzemnění. Přiložená svorka EMC musí být 
namontována, aby bylo zajištěno, že stínění 
kabelu je uvnitř hlásiče správně připojeno. 

 
Obr. 5:  Osazená svorka EMC 

1 – svorka EMC 
2 – kabelová vývodka 

Montáž EMC svorky 

1. Odstraňte asi 120 mm vnějšího pláště na konci 
kabelu. 

2. Přehrňte stínění kabelu zpět přes plášť kabelu 
a zkraťte jeho délku na 20 mm. 

3. Obalte stínění kabelu dodanou měděnou 
páskou.  

4. Kabel protáhněte kabelovou vývodkou a konec 
kabelu se stíněním a měděnou páskou vložte 
do pevné části svorky EMC. 

5. Přiložte volnou část svorky EMC a lehce 
upevněte. 

6. Utáhněte kabelovou vývodku a poté utáhněte 
šrouby na svorce EMC (viz obr. 5). 

Utěsnění vstupů kabelu 

UPOZORNĚNÍ 

Kabelové vývodky a záslepky MUSÍ být 
certifikovány podle požadované normy. 
Vývodky musí být řádně utěsněny, aby 
se zabránilo vniknutí vlhkosti do 
hlásiče. Kabelové vývodky MUSÍ být do 
krytu hlásiče namontovány s těsněním. 

 

Používejte pouze kabelové vývodky s vnitřním 
těsněním kabelu. V exponovaných venkovních 
aplikacích se doporučuje umístit na kabelové 
vývodky ochranný kryt. V aplikacích, kde se 
očekává teplota okolí 40 °C nebo vyšší, musí být 
použity kabelové vývodky s vnitřním těsněním a 
pokud je namontováno, musí být plášť vyroben z 
pryže CR. 

Nepoužité kabelové vývodky musí být vybaveny 
vhodnou uzavírací zátkou. Doporučené typy jsou 
ty s houbovou hlavou a integrovaným O-kroužkem. 
Vývodky/záslepky by měly být pevně dotaženy 
přidáním alespoň další 1/4 otáčky aplikované 
klíčem nebo jiným vhodným nástrojem. 

Pokud není možné použít nylonové podložky nebo 
pokud je vyžadována protiskluzová montáž, lze 
použít následující alternativní metody: 

 Závit kabelových vývodek/záslepek může být 
utěsněn PTFE páskou nebo těsnícím tmelem. 

 Pro aplikace s pevným závěrem mohou být 
závity schválených vývodek ucpávek/záslepek 
utěsněny jakýmkoli tukem nebo tmelem tak, jak 
je popsáno v ČSN EN 60079-14. 

Těsnění krytu 

UPOZORNĚNÍ 

Před připevněním přední části hlásiče k 
zadnímu krytu musí být přední část 
opatřena O-kroužkem, aby bylo 
zajištěno, že kryt je řádně utěsněn proti 
vlivům okolnímu prostředí a prachu. 
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Montáž přední části hlásiče do zadního 
krytu 

UPOZORNĚNÍ 

Při montáži hlásiče MUSÍ být použit 
bezpečnostní řetěz, aby nedošlo k pádu 
přední části hlásiče při jeho demontáži. 
Ujistěte se, že je přední část hlásiče 
bezpečně přišroubována z zadnímu 
krytu. 

 

1. Pokud je namontován, sejměte dočasný 
povětrnostní kryt ze zadního krytu. 

2. Zkontrolujte, zda jsou kabely správně zapojeny 
(viz schémata zapojení na obr. 7 až obr. 14) a 
zda jsou všechny kolíky propojovacích 
konektorů CON1 a CON2 na desce v základně 
zadního krytu rovné. Zajistěte, aby interní 
kabeláž nebyla mezi svorkovnicí a přední částí 
hlásiče. Zajistěte, aby uvnitř krytu hlásiče 
nebyla žádná vlhkost. 

3. Rozpojte bezpečnostní řetěz na dvě části 
uvolněním šroubového článku (pol. 4 na obr. 6). 
Namontujte část 1 bezpečnostního řetězu na 
jeden ze šroubů M6 na spodní straně zadního 
krytu (pol. 2 na obr. 6). Přišroubujte část 2 
bezpečnostního řetězu k přední části hlásiče 
(pol. 1 na obr. 6) pomocí podložky M6 mezi 
hlavou šroubu a řetězem. 

4. Držte přední část hlásiče oběma rukama, 
každou z jedné strany, a poté přední část 
hlásiče zvedněte, aby byla před zadním krytem. 

5. Vsuňte naváděcí kolík na přední části hlásiče 
do otvoru v horní části zadního krytu a nastavte 
hlásič do správné polohy. 

6. Přední část hlásiče pevně zatlačte do zadního 
krytu, dokud není zcela zasunutá. Udělejte to 
pomalu zatlačením přední části hlásiče v 
několika fázích, aby mohl zevnitř uniknout 
vzduch. 

7. Rukou utáhněte čtyři šrouby M6 v přední části 
hlásiče (pol. 3 na obr. 6). 

8. Pro dotažení šroubů M6 použijte momentový 
klíč nastavený na maximální moment 10 Nm. 

9. Spojte obě části bezpečnostního řetězu pomocí 
šroubového článku (pol. 4 na obr. 6). 

10. Nastavte pozici hlásiče tak, aby pokrýval 
požadovanou oblast a poté utáhněte 
upevňovací matice a šrouby M8 na držáku. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Připojení bezpečnostního řetězu 

1 – šroub M5 na spodní straně přední části hlásiče 
2 – šroub M6 na spodní straně zadního krytu 
3 – šroub M6 pro upevnění přední části hlásiče 
4 – bezpečnostní řetěz 
5 – podložky 
6 – článek bezpečnostního řetězu ve tvaru L 

Zapojení 

Tabulky 1 až 4 podrobně popisují zdroje napájení, 
svorky a propojení pro různá rozhraní hlásičů řady 
FV400. 

Další dokumenty 

Podrobné informace o různých 
rozhraních najdete v příručce 
„Informace o produktu a aplikační 
manuál“ pro hlásiče řady FV400.  

 

 
Napájení Popis 

Hlavní 
napájení 

Hlavní napájení použité pro 
napájení hlásiče (DC/konvenční 
smyčka/adresovatelné vedení) 

Pomocné 
napájení 

Volitelný napájecí vstup pro: 
- vyhřívání okénka 
- RS485 
- kameru 

Tab. 1: Zdroje napájení 

TYCO TW16 5DB UK 

 
 

 

Část 1 
bezpečnostního 

řetězu 

 
Část 2 

bezpečnostní
ho řetězu 

 

Detail položky 1 
šroubu M5 
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Svorka Popis 

EOL Zakončení pro konvenční smyčku 

+VE OUT Výstup hlavního napájení +VE pro 
další hlásič 

0V OUT Výstup hlavního napájení -VE pro 
další hlásič 

+VE IN Vstup hlavního napájení +VE 
(DC/konvenční smyčka/ 
adresovatelné vedení) 

0V IN Vstup hlavního napájení –VE 
(DC/konvenční smyčka/ 
adresovatelné vedení) 

4-20mA + Výstup proudové smyčky             
4-20mA + 

4-20mA - Výstup proudové smyčky             
4-20mA - 

ALARM RLY 
NC/NO 

Poplachové relé – NO/NC kontakt 
volitelný propojkou CON4  

ALARM RLY 
COM 

Poplachové relé – COM společný 
kontakt  

ALARM RLY 
COM 

Poplachové relé – COM společný 
kontakt  

FLT RLY 
NC/NO 

Poruchové relé – NO/NC kontakt 
volitelný propojkou CON5 

FLT RLY 
COM 

Poruchové relé – COM společný 
kontakt  

FLT RLY 
COM 

Poruchové relé – COM společný 
kontakt  

Tab. 2: Svorky vlevo 

 

Svorka Popis 

WTST/RLED 
0V 

0V pro vstup aktivace testu a 
výstup paralelní signalizace (LED) 

WTST Vstup aktivace testu 

RLED +VE Výstup paralelní signalizace (LED) 

NETWORK 
(RS485) + 

Sběrnice RS485 – twistovaný pár, 
port + 

NETWORK 
(RS485) + 

Sběrnice RS485 – twistovaný pár, 
port + 

NETWORK 
(RS485) - 

Sběrnice RS485 – twistovaný pár, 
port - 

NETWORK 
(RS485) - 

Sběrnice RS485 – twistovaný pár, 
port - 

Tab. 3: Svorky vpravo 

 

 

 

Svorka Popis 

ANCILLARY 
SUPPLY 
+VE OUT 

Výstup pomocného napájení +VE 
pro další hlásič 

ANCILLARY 
SUPPLY   
0V OUT 

Výstup pomocného napájení 0V 
pro další hlásič 

ANCILLARY 
SUPPLY 
+VE IN 

Pomocné napájení (DC) +VE  

ANCILLARY 
SUPPLY 0V 
IN 

Pomocné napájení (DC) 0V  

VIDEO + Výstup videosignálu z kamery + 

VIDEO - Výstup videosignálu z kamery - 

Tab. 3: Svorky vpravo (pokračování) 

 

Propojka Popis 

HDR1 Propojení –VE výstupu 4-20mA 
s 0V v režimu spotřebiče (Sink) 

HDR2 Propojení +VE výstupu 4-20mA 
s +VE IN v režimu zdroje (Source) 

HDR3              
HDR4 

HDR3 a HDR4 propojují hlavní a 
pomocné napájení v případě 
použití pouze jednoho zdroje 
napájení. HDR3 a HDR4 
nepoužívejte s rozhraním pro 
konvenční smyčku nebo s 
adresovatelným vedením MX. 

CON4 Volba NO nebo NC kontaktu 
poplachového relé 

CON5 Volba NO nebo NC kontaktu 
poruchového relé 

Tab. 4: Propojky 

Schémata zapojení 

Podrobnosti o zapojení kabelů v případě použití 
různých rozhraní hlásičů řady FV400 naleznete ve 
schématech zapojení na obr. 7 až obr. 14 na 
následujících stranách tohoto návodu. 
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Reléový režim 

 

CON4 Poplach 
  
NC 1 Kontakt v klidu sepnut (NC), 
 při poplachu rozepnut 

NO 1 Kontakt v klidu rozepnut (NO), 
 při poplachu sepnut 
 

CON5 Porucha 
  
NC 1 Kontakt v klidu sepnut (NC), 
 při poruše rozepnut 

NO 1 Kontakt v klidu rozepnut (NO), 
 při poruše sepnut 
 

 
 
 

Obr. 7: Zapojení hlásiče v reléovém režimu 

Poplachové a poruchové relé lze použít jako v 
klidu sepnuté nebo v klidu rozepnuté kontakty. 
Funkce kontaktů se konfigurují pomocí propojek 
CON4 a CON5. Propojky musí být vždy použity, 
aby relé fungovala. 
Současně s výstupními relé lze použít i jiné 
možnosti - viz obr. 12 až 14 pro zapojení 
pomocného napájení, vstupu spouštění testu, 
výstupu pro paralelní signalizaci, sběrnici RS485 a 
video výstupu. 
Poznámka: U systémů schválených společností 
FM (Factory Mutual) lze použít pouze jeden hlásič 
FV400 na jeden iniciační obvod, kde R=0 Ω . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresovatelné vedení MX 

 

 

Obr. 8: Zapojení hlásiče v adresovatelném vedení 
MX 

Pomocné napájení MUSÍ být použito pro RS485, 
vyhřívání okénka a video, viz obr. 12. 
Nepoužívejte propojky HDR3 a HDR4 (pomocné 
napájení nesmí být propojeno přímo na 
adresovatelné vedení MX). Čerchované čáry 
zobrazují propojení adresovatelného vedení MX k 
dalšímu hlásiči. 
Současně s adresovatelným vedením MX lze 
použít i jiné možnosti - viz obr. 12 až 14 pro 
zapojení pomocného napájení, vstupu spouštění 
testu, výstupu pro paralelní signalizaci, sběrnici 
RS485 a video výstupu. 
  

+24 V 

0 V 

 

 

-VE 
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Proudová smyčka 4-20mA - spotřebič 

 

Propojka HDR1 
  
 Přepnutí do režimu spotřebič 
 

Obr. 9: Zapojení hlásiče s proudovou smyčkou     
4-20mA v režimu spotřebiče 

Propojte propojku HDR1 k propojení 4–20 mA- na 
0V. 
Pro RS485, vyhřívání okénka a video je 
vyžadováno pomocné napájení. Použijte buď 
hlavní napájení propojením propojek HDR3 a 
HDR4 nebo použijte samostatné pomocné 
napájení (viz obr. 12). 
Současně s proudovou smyčkou 4-20mA lze 
použít i jiné možnosti - viz obr. 12 až 14 pro 
zapojení pomocného napájení, vstupu spouštění 
testu, výstupu pro paralelní signalizaci, sběrnici 
RS485 a video výstupu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proudová smyčka 4-20mA - zdroj 

 

Propojka HDR2 
  
 Přepnutí do režimu zdroj 
 

Obr. 10: Zapojení hlásiče s proudovou smyčkou     
4-20mA v režimu zdroje 

Propojte propojku HDR2 k propojení 4–20 mA+ na 
24V. 
Pro RS485, vyhřívání okénka a video je 
vyžadováno pomocné napájení. Použijte buď 
hlavní napájení propojením propojek HDR3 a 
HDR4 nebo použijte samostatné pomocné 
napájení (viz obr. 12). 
Současně s proudovou smyčkou 4-20mA lze 
použít i jiné možnosti - viz obr. 12 až 14 pro 
zapojení pomocného napájení, vstupu spouštění 
testu, výstupu pro paralelní signalizaci, sběrnici 
RS485 a video výstupu. 
  

0 V 
 

+24 V 

 

+24 V 

0 
V 
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Konvenční smyčka  

 

 

Obr. 11: Zapojení hlásiče s konvenční smyčkou 

Zakončovací rezistor konvenční smyčky (EOL) je 
zapojen v posledním hlásiči. Další hlásič připojte 
podle obrázku. Pokud je použito vyhřívání okénka, 
MUSÍ být použito pomocné napájení. 
Nepoužívejte propojky HDR3 a HDR4 (pomocné 
napájení nesmí být propojeno přímo na konvenční 
smyčku). Čerchované čáry zobrazují propojení 
konvenční smyčky k dalšímu hlásiči. Pokud je 
hlásič na konvenční smyčce poslední, zapojte 
zakončovací rezistor konvenční smyčky (EOL) 
podle obrázku. 
Současně s konvenční smyčkou lze použít i jiné 
možnosti - viz obr. 12 až 14 pro zapojení 
pomocného napájení, vstupu spouštění testu, 
výstupu pro paralelní signalizaci, sběrnici RS485 a 
video výstupu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomocní napájení 

 

Propojky HDR3 a HDR4 
  
 Propojte HDR3 a HDR4 pro použití hlavního napájení i jako pomocného 
 napájení. 

Nepropojujte HDR3 a HDR4 pokud používáte hlásič v adresovatelném 
vedení MX nebo na konvenční smyčce. 

Obr. 12: Zapojení pomocného napájení 

Pomocné napájení je vyžadováno v případě 
použití vyhřívání okénka, RS485 a videa. 
U režimů relé a proudové smyčky 4-20mA může 
být hlásič připojen jen na hlavní napájení a 
pomocné napájení může být poskytováno z 
hlavního napájení propojením propojek HDR3 a 
HDR4. 
U adresovatelného vedení MX a konvenční 
smyčky musí být použito samostatné pomocné 
napájení. 
  

EO
L 

                     Sm.+ 
               Sm.- 
       Sm.+ 
Sm.- 
 +24V   0V 
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RS485 a video 

 
Obr. 13: Zapojení RS485 a videa 

Zakončovací rezistor EOL (100Ω) je připojen na 
obou koncích sběrnice RS485. 
Čerchované čáry zobrazují propojení sběrnice 
RS485 na další hlásič. Pokud je hlásič poslední na 
sběrnici, připojte zakončovací rezistor EOL podle 
obrázku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstup testu a signalizační LED 
 

 

 

 

Obr. 14: Zapojení vstupu testu a paralelní   
  signalizace LED 

Nepoužívejte siné svorky 0V pro vstupy a LED. 
Proud LED je omezen na 3 mA. 
Napětí na LED by mělo být menší než 3 V. 
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Nastavení přepínačů a propojek 

Hlásiče řady FV400 jsou velmi flexibilní a lze je 
konfigurovat pro širokou škálu aplikací. Pro 
snadnou instalaci jsou nejběžnější základní 
možnosti nastavení k dispozici na DIP přepínačích 
umístěných na zadní straně hlásiče. Pokročilé 
možnosti, jako je např. zadávání informací o 
poloze titulků v zobrazení videa, se nastavují 
pomocí konfiguračního programu PC400.  

Nastavení DIP přepínačů 

Na hlásičích řady FV400 jsou dvě banky osmi DIP 
přepínačů (SW1 a SW2) pro konfiguraci 
základních vlastností hlásičů. Pokud dojde ke 
změně nastavení přepínačů, musí být hlásič 
vypnut a znovu zapnut, aby se změny projevily. 
Hlásič je dodáván ve výchozím nastavení se všemi 
přepínači v poloze Off. V tabulkách 5 a 6 jsou 
popsány možnosti nastavení DIP přepínačů: 

 
Obr. 15: Umístění DIP přepínačů a     
  programovacího portu 

 

SW Funkce OFF (Default) ON 

SW1-1 Konfigurace interní 
EEPROM 

Ignoruje se nastavení DIP 
přepínačů – je použito 
naprogramované nastavení 

Je použito nastavení DIP 
přepínačůa  

SW1-2 Zpoždění poplachu Viz. tabulka 9  

SW1-3 Zpoždění poplachu Viz. tabulka 9  

SW1-4 Dosah Viz. tabulka 10 

SW1-5 Dosah Viz. tabulka 10 

SW1-6 Pomocné napájení Nepoužito  Použitob 

SW1-7 Paměť poplachu Paměť zapnuta (latching) Paměť vypnuta (non-latching) 

SW1-8 Paměť poruchy Paměť vypnuta (non-latching) Paměť zapnuta (latching) 

Tab. 5: Nastavení DIP přepínačů SW1 

a – Přepínač SW1-1 musí být zapnutý (ON), aby byla povolena konfigurace pomocí DIP přepínačů. 
b – Přepínač SW1-6 musí být nastaven na ON, pokud je použito pomocné napájení nebo jsou nainstalovány 
propojky HDR3 a HDR4. 
 
 
 

SW Funkce OFF (Default) ON 

SW2-1 Vyhřívání okénka Vypnuto Zapnuto  

SW2-2 Režim OPMa Automaticky  Manuálně 

SW2-3 Rozhraní Viz. tabulka 7 

SW2-4 Rozhraní Viz. tabulka 7 

SW2-5 4-20mA Pásmový režim (Discrete) Plynulý režim (Variable) 

MX připojení Nastavení z MXConsys Nastavení DIP přepínači 

SW2-6 4-20mA Musí být vždy OFF Musí být vždy OFF 

MX připojení Musí být vždy OFF Musí být vždy OFF 
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SW2-7 4-20mA Normální pásmab Rozšířená pásma 

MX připojení Provozní režim Programovací režim (adresa) 

SW2-8 Pro budoucí použití Musí být vždy OFF Musí být vždy OFF 

Tab. 6: Nastavení DIP přepínačů SW2 

a – Optical Path Monitoring (OPM) – kontrola čistoty okénka. 
b – Tento režim je ekvivalentní pásmům diskrétního režimu hlásiče S241f+. 

Nastavení rozhraní 
 

SW2-3 SW2-4 Rozhraní S200 ekvivalent 

Off Off Proudová smyčka 4-20mA a relé 
(Default) 

FV282f+/S241f+/S261f+ 

Off On Konvenční smyčka  S231f+ 

On Off Proudová smyčka 4-20mA S241f+ 

On On Adresovatelné vedení MX S271f+ 

Tab. 7: Nastavení rozhraní 

V některých režimech může být povoleno více než jedno rozhraní podle následující tabulky. 
 

Rozhraní 4-20mA Relé MODBUS MX Konvenční 

Proudová 
smyčka 4-20mA 
a relé (Default) 

     

Konvenční 
smyčka       

Proudová 
smyčka 4-20mA      

Adresovatelné 
vedení MX      

Tab. 8: Režimy rozhraní 

Režimy rozhraní jsou nastaveny DIP přepínači nebo konfiguračním SW PC400. 

Nastavení zpoždění poplachu 
 

SW1-2 SW1-3 Zpoždění Podmínka pro 
poplach/předpoplach 

Doba přidržení 
poplachu 

Off Off Krátké (Default) 3s v okně 5s 10s 

Off On Střední  6s v okně  8s 10s 

On Off Dlouhé 12s v okně  14s 10s 

On On Krátké  3s v okně  5s 10s 

Tab. 9: Nastavení zpoždění poplachu 

Doba přidržení poplachu je konfigurovatelná pomocí konfiguračního programu PC400. Výchozí hodnota 
doby přidržení je 10 s. 
V režimu MX mohou být tyto možnosti nastaveny v programu MXConsys a konfigurovány ústřednou (viz 
SW2-5). 
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Nastavení dosahu 
 

SW1-4 SW1-5 Dosah 

Off Off Normální (33 m) 

Off On Poloviční (0,5x) (15 m) 

On Off Krátký (0,25x) (6 m) 

On On Rozšířený (2x) (65 m) 

Tab. 10: Nastavení dosahu 

V režimu MX mohou být tyto možnosti nastaveny v 
programu MXConsys a konfigurovány ústřednou 
(viz SW2-5). 

Konfigurace v režimu MX 

Nastavení adresy na adresovatelném 
vedení MX 

1. Připojte hlásič k programovacímu přístroji 
801AP/850EMT programovacím kabelem, který 
se zasune do programovacího portu zezadu 
přední části hlásiče (viz obr. 15). 

2. Vyberte na hlásiči režim rozhraní MX a povolte 
nastavení pomocí DIP přepínačů (SW1-1 On). 

3. Povolte programování adresy zapnutím DIP 
přepínače SW2-7. 

4. Programovacím přístrojem nastavte adresu. 

5. Odpojte programovací přístroj. 

6. Vypněte programování adresy přepnutím DIP 
přepínače SW2-7 na Off. 

Poznámka 

Programování adres hlásičů řady 
FV400 nepodporuje bezdrátové 
programování adres programovacím 
přístrojem 850EMT v režimu IR. 
Informace o použití programovacího 
přístroje 850EMT najdete v jeho 
návodu k obsluze. 

 

Možnosti pokročilé konfigurace  

Možnosti pokročilé konfigurace se nastavují 
pomocí konfiguračního programu PC400, který se 
k hlásiči připojuje pomocí rozhraní CTI400 
(Configuration Tool Interface). 

Pomocí tohoto nástroje lze nastavit následující 
možnosti: 

 Základní možnosti: Možnosti dostupné pomocí 
DIP přepínačů lze alternativně nastavit také 
pomocí konfiguračního programu PC400. 

 Časování OPM (kontrola zašpinění okénka): 
Nastavení časového intervalu pro pravidelný 
automatický test OPM. 

 Režim video výstupu: Vyberte, jaké informace 
se mají zobrazit jako titulek v obrázku kamery. 

 Zobrazované informace: Vyberte a upravte 
jméno a identifikační údaje hlásiče, které se 
mají zobrazit jako titulek v obrázku kamery. 

 Vyberte možnosti protokolování: Vyberte, které 
události a informace budou zaznamenány do 
paměti událostí hlásiče. 

 Parametry MODBUS: Zadejte a upravte 
nastavení sítě MODBUS, jako je přenosová 
rychlost, adresa atd. 

Konfigurační program lze navíc použít k zobrazení 
interních parametrů a pro diagnostiku vyčtením a 
zpracováním dat z paměti událostí hlásiče. 

Uvedení do provozu 

Systémová kontrola 

VAROVÁNÍ 

Autotest hlásiče generuje poplach, 
který je vyhlášen na všech rozhraních. 
Zajistěte, aby jej monitorovací systém 
identifikoval jako poplach v testu a 
odlišil jej od požárního poplachu. 

 

Před připojením k ústředně nebo k ostatním 
hlásičům by měla být provedena všeobecná 
kontrola systému. 

Zajistěte zejména správné umístění hlásičů a řiďte 
se doporučeními uvedenými v příručce „Informace 
o produktu a aplikační manuál“ řady FV400. 

Funkčnost hlásiče lze otestovat pomocí nástroje 
WT300 (Walk-Test Tool). Další informace 
naleznete v návodu k obsluze WT300. 

Kontrola vedení 

Před zapojením jakýchkoli zařízení 
musí být kabeláž zkontrolována na 
odpor smyčky, spojitost a izolaci. 
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