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Protipožární ústředna 
 řady BC600 

 

Ovládání základních funkcí 

 
Společnost LST si vyhrazuje právo na změnu dokumentu bez předchozího upozornění. 



Stručný přehled nejdůležitějších funkcí ústředny 
. 

Přístupové úrovně, základní ovládání 

Přístupová úroveň 1: V zásadě umožňuje pouze zobrazit systémové informace (obsah paměti udá-
lostí) nebo informace o aktuálních událostech (např. požární poplachy) a utišit bzučák. Tato 
úroveň autorizace je indikována na horním řádku displeje symbolem zamčeného zámku. 

 

Přístupová úroveň 2: Uživateli je umožněno ovládání ústředny. Z autorizační úrovně 1 se dá do 
úrovně 2 přejít zadáním uživatelského kódu a stisknutím tlačítka ''. Symbol zamknutého 
zámku v na horním řádku displeje bude nahrazen symbolem odemčeného zámku a číslem 

„2“. 
 

Pomocí tlačítek '' lze procházet položkami hlavního a pomocí tlačítek '' lze procházet po-
ložkami příslušného podmenu nebo seznamem voleb. Tlačítkem '' pak lze potvrdit výběr zvýraz-
něné položky podmenu nebo danou položku ze seznamu voleb. Pomocí volby 'esc' se pak lze v me-
nu vrátit o úroveň výše. 

Další informace o zobrazené události nebo o dalších možnostech lze zobrazit stisknutím tlačítka '?'. 

Činnost lze přerušit zvolením položky 'esc' a stisknutím tlačítka ''. Pro přerušení činnosti v pod-
menu je potřeba nejdříve toto podmenu opustit volbou 'esc'. 

Požární poplach 

V případě požárního poplachu se na ústředně rozsvítí signalizace “Požární poplach” a 
zároveň se rozezní bzučák (přerušovaný tón). 

LCD displej ústředny a/nebo příslušné světelné diody indikují zejména: 
 Detekční zónu(y) / hlásič(e), který spustil požární poplach (seznam událostí [požární poplach]); 

pomocí tlačítek '' lze procházet seznamem aktuálních požárních poplachů. 
 Odeslání hlášení záchranným nebo jiným složkám (je-li vyžadováno), 
 spouštění akustických a optických hlásičů poplachu, 
 aktivaci makra jakožto důsledek požárního poplachu. 

 
Obr. 1: Snímek displeje ve stavu požárního poplachu 

Aktuálně nastaly dva poplachy (100 / 001, 121 / 002) a jeden předpoplach (300 / 001). 
 
Nejdříve utište vnitřní bzučák ústředny pomocí tlačítka ('Utišit bzučák'). 

Následující kroky lze provádět pouze, je-li aktivována přístupová úroveň 2. 



Standardní poplachové zařízení (sirénu) lze resetovat pomocí tlačítka ('Vypnout poplachové zaříze-
ní'). Všechna další poplachová zařízení lze vypnout přes příslušné menu [Poplachová zařízení]. 
Poplachová zařízení lze vypnout až poté, co všechny osoby opustily nebezpečnou oblast! 

Poplachový stav ústředny lze ukončit: 
 zablokováním všech aktivovaných detekčních zón nebo 
 resetováním celé ústředny pomocí tlačítka ('RESET'). 
Poplachový stav ústředny lze ukončit až poté, co byla lokalizována příčina poplachu! 

Porucha 

 V případě, že dojde k poruše ústředny, začne blikat žlutá signálka 'Porucha' a zároveň se 
rozezní bzučák (nepřerušovaný tón). 

 

Poruchový stav ústředny lze ukončit: 
 Odstraněním příčiny poruchy. V závislosti na tom, jak instalační technik nastavil parametry sys-

tému, mohou být poruchové zprávy, přenesené na ústřednu z poruchových hlásičů, v systému 
uloženy až do resetu poruchy (např. zablokováním poruchové zóny). 

 Zablokováním té části systému, u které došlo k poruše například požárního hlásiče (je samo-
zřejmé, že v případě některých poruch – například při poruše napájení - takto postupovat ne-
lze) – nicméně tím nedojde k odstranění poruchy jako takové! 

1.1  Technické zprávy 

Technické zprávy jsou indikovány ve stavovém poli žlutou diodou 'Technická zpráva' a detailní 
popis je pak uveden na LCD displeji (obdobným způsobem jako když je indikován požární po-
plach). Také se rozezvučí bzučák ústředny (nepřerušovaný tón). 
Bzučák lze utišit příslušným tlačítkem. 

Technickou zprávu lze resetovat podobně jako v případě poplachu zablokováním poplachové zóny 
nebo pomocí tlačítka. 

1.2  Zablokování / testování / odblokování částí systému 

Následující kroky lze provádět pouze, je-li aktivována přístupová úroveň 2 – na displeji je symbol: 

 

Zablokovat nebo odblokovat část systému (například detekční zónu, hlásič nebo poplachové zaří-
zení) lze tak, že: 
 Pomocí tlačítek '' vyvoláte příslušné menu ([Skupiny], [Ovládání], [Přenosové zařízení], 

[Poplachová zařízení]), 
 Poté pomocí tlačítek '' zvolte požadovanou část systému a buď  
 Pomocí tlačítek '0/1' danou část systému zablokujte / odblokujte nebo 
 Pomocí tlačítka '' potvrďte volbu příslušné části systému a poté se zobrazí další možnosti od-

povídající vámi zvolené části systému. (například „zablokovat“ nebo „testování“). Zvolenou 
možnost potvrdíte stisknutím tlačítka ''. 

 

 

 

 

 

 

 



 

SHRNUTÍ: 

Požární poplach: 

- Rozsvítí se kontrolka 

- Rozezní se bzučák v ústředně 

- Začnou houkat sirény 

 

Zrušení poplachu: 

- Bzučák v ústředně utišit tlakem  

- Zadat kód a stisknout tlačítko                   na displeji se zobrazí symbol 

- Sirény lze utišit tlačítkem  

- Celkový reset po odstranění příčiny poplachu lze provést stiskem tlačítka: 

 

Utišení poruchy: 

- Rozsvítí se kontrolka   

- Rozezní se bzučák v ústředně 

- Bzučák v ústředně utišit tlakem   

 

Vypnutí / zapnutí skupiny (zóny): 

- Zadat kód a stisknout tlačítko                   na displeji se zobrazí symbol  

- Pomocí tlačítek  ''  vyvoláte menu ([Skupiny] 

- Pomocí tlačítek '' zvolte požadovanou skupinu 

- Pomocí tlačítka               danou skupinu vypnete / zapnete 


