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Kontrola provozuschopnosti ( dle vyhlášky 246/2001 §7(4)  min. jednou za rok) 
Prosím zkontrolujte zda tla ítkový hlási  není mechanicky poškozen, p ípadn  jej 
o ist te vlhkým had íkem od prachu a ne istot.
Hlási  aktivujte zasunutím speciálního klí e, jenž je sou ástí jeho dodávky, viz. obr. 5. 
Zkontrolujte zda navazující úst edna byla aktivována. 
U hlási  CXL s dopl kovou LED signalizací zkontrolujte také zda LED dioda erven  svítí. 
Tla ítkový hlási  deaktivujte vysunutím klí e.
Kontrolu zaznamenejte do dokladu o provozuschopnosti. 

Tla ítkový hlási , který neprojde kontrolou provozuschopnosti  nahra te rezervním hlási em.
Poruchový hlási  odešlete  prosím na opravu na servisní odd lení OLYMPO controls s.r.o., 
Havránkova 33, 619 00 Brno s popisem závady. Pokud chcete uplatnit záruku, prosím p iložte
kopii dodacího listu. 

UPOZORN NÍ
Pokud dojde k vypnutí hlási e, celé smy ky hlási , p ípadn  tla ítkový hlási  není zapojen, 
tyto tla ítkové hlási e musí být opat eny z etelným nápisem MIMO PROVOZ.

Upozorn ní na omezení tla ítkových hlási

Tla ítkové hlási e jsou ur eny pro aktivaci záchranné akce. Toho jsou ale schopny pouze 
v sou innosti s jinými za ízeními. Tla ítkové hlási e kou e jsou nefunk ní bez propojení 
s ídicí úst ednou.
Životnost hlási  je omezena. I když jsou hlási e vyráb ny s životností více než deset let,
mohou být p edevším neopatrným p enášením nebo st hováním t žkých p edm t
mechanicky poškozeny. Proto pravidelné testování detek ního systému podstatnou m rou
snižuje riziko jeho nefunk nosti.
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Pr vodní dokumentace
Kompletní pr vodní dokumentaci pro tla ítkové hlási e ady CX tvo í:

- tento projek ní, instala ní a servisní návod
a dále pr vodní dokumentace 
- navazující kompatibilní úst edny
- navazujícího rozhraní pro konven ní smy ku u adresovatelných systém  EPS 

Osv d ení o absolvování školení
Projektovou dokumentaci všech stup , montáž a kontrolu provozuschopnosti systém  EPS 
obsahujících tla ítkové hlási e ady CX  je oprávn na pouze osoba vlastnící platné osv d ení
o absolvování školení u  naší organizace OLYMPO controls s.r.o. 

Projektování
P i projektování hlási  v rámci systému EPS prosím postupujte dle aktuálních normativních 
požadavk , p ípadn  dle sm rnice VdS pro elektrickou požární signalizaci – návrh, montáž a 
uplatn te zásady umís ování hlási  ze školení OLYMPO controls s.r.o. V p ípad  nejasností 
se prosím obra te na odd lení EPS  OLYMPO controls s.r.o. 

120 _ 0007
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Písemné potvrzení
P ed vlastní instalací tla ítkového hlási e ady CX do systému EPS si prosím pe liv  pro t te
ov enou projektovou dokumentaci, tento instala ní a servisní návod, zopakujte si zásady 
montáže hlási  ze školení naší firmy OLYMPO controls  a obsah vyhlášky .246/2001.
Dle vyhlášky .246/2001 §10(2) osoba, která provedla projekci, montáž a kontrolu 
provozuschopnosti vyhrazeného požárn  bezpe nostního za ízení odpovídá za kvalitu 
provedené innosti a potvrzuje PÍSEMN  spln ní  podmínek stanovených právními 
p edpisy, normativními požadavky, pr vodní dokumentací výrobce nebo dovozce. 
Dle §6(2)  navíc osoba, která provedla montáž písemn  potvrzuje spln ní podmínek 
vyplývajících z ov ené projektové dokumentace.

ervené požární tla ítkové hlási e napojené na úst ednu EZS
Pokud jsou ervené tla ítkové detektory CXM/CO napojeny na úst ednu EZS, minimáln
doporu ujeme, aby montážní organizace vypracovala schematický nákres umíst ní
jednotlivých díl ích ástí systému v objektu a jejich vzájemné propojení. Doporu ujeme, aby 
požární detektory byly umíst ny na nezávislých 24hodinových smy kách. Pro obsluhu 
systému musí být jasn  rozlišitelný signál „zabezpe ovací poplach“ a „požární poplach“. 
P edpokládáme, že pov enou montážní organizací bude provedeno naprogramování systému 
EZS a zaškolení obsluhy uživatele a upozorn ní uživatele na vhodnost kontroly 
provozuschopnosti  minimáln  jednou za rok. 

POPIS
Ú elem tla ítkového hlási e je umožnit osob , která zjistila požár, uvést v innost požární 
poplachový systém. 

Hlási e ady CX jsou dle normy SN EN54-11 tla ítky typu A s p ímou obsluhou. 
P ední elo hlási e má tvercový tvar a obslužné elo, tj. spínací plocha, obdélníkový tvar. 
P ední elo má ervenou barvu dle ISO 3864, spínací plocha je bílá. 
Zna ky na spínací ploše mají barvu ernou.
Zna ka na p edním ele nad spínací plochou má barvu bílou. 
Tla ítkové hlási e ady CX mohou být použity pouze s kompatibilními úst ednami.

Tla ítkové hlási e ur ené pouze pro systémy EZS 
s výstupem NO/NC, bez signaliza ní LED diody 

CXM/CO/G/R            obsahuje nevratný k ehký prvek ze skla, nemá zadní montážní krabici 
 
CXM/CO/P/R            obsahuje vratný k ehký prvek z plastu, nemá zadní montážní krabici 

CXM/CO/G/R/BB     obsahuje nevratný k ehký prvek ze skla, má zadní montážní krabici 
 

CXM/CO/P/R/BB      obsahuje vratný k ehký prvek z plastu, má zadní montážní krabici 
 

CXM/CO/G/R/IP       obsahuje nevratný k ehký prvek ze skla, v provedení pro vn jší montáž 

CXM/CO/P/R/IP        obsahuje vratný k ehký prvek z plastu, v provedení pro vn jší montáž 
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Schéma zapojení

Propojení tla ítkového hlási e CXL/.. s úst ednou Precept 

Zapojení pro CXM/CO/.. 

Instrukce pro montáž tla ítkového hlási e:
Prov te, zda daný typ hlási e je kompatibilní s vaší úst ednou EPS p ípadn  EZS. 
Rozhodn te se pro zápustnou anebo povrchovou montáž. 
Tla ítkový hlási  rozeberte pomocí klí e, jenž je sou ástí dodávky hlási e.
Doporu ujeme, aby smy ka b hem montáže nebyla napájena. 
Nakonec prove te kontrolu provozuschopnosti hlási e dle níže uvedeného postupu. 

TESTOVÁNÍ
Hlási  musí být dle vyhlášky .246/2001 periodicky testován. P ed vlastním testováním 
upozorn te uživatele systému, p ípadn  hasi e, že bude probíhat testování systému. Na konci 
testu op t oznamte uživateli a hasi m, že systém je v plné funk nosti.
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TECHNICKÉ PARAMETRY 
Certifikováno TZÚS .080-000154      dle normy   EN54-11:1999
Hmotnost :                                         190g 
Rozmezí pracovních teplot:             -40° až 85°C
Krytí:                                                 IP42
     hlási e CX././R/IP IP67

ZLABO  protokol o zkoušce . 26/2002 A 
Výstupní kontakty:                            hlási e CXL/..                 normáln  otev ený výstup 
                                                                       po aktivaci  470 Ω
                                                           hlási e CXM/CO/..         NC/NO výstup 
             zatížitelnost  3A/24Vss 
Rozm ry:
zápustná montáž          výška 87mm x ší ka 87mm x hloubka 20mm (s ráme kem 36mm) 
povrchová montáž                 87mm x          87mm x               53mm 
provedení IP67          110mm x        110mm x               65mm 
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Tla ítkové hlási e ur ené pro systémy EPS
 v aktivním stavu je na výstupu hlási e  odpor 470 Ω,  
 obsahují p ídavnou signaliza ní LED diodu 

CXL/G/R          obsahuje nevratný k ehký prvek ze skla, nemá zadní montážní krabici 

CXL/P/R          obsahuje vratný k ehký prvek z plastu, nemá zadní montážní krabici 
 
CXL/G/R/BB   obsahuje nevratný k ehký prvek ze skla, má zadní montážní krabici 

CXL/P/R/BB    obsahuje vratný k ehký prvek z plastu, má zadní montážní krabici 

CXL/G/R/IP     obsahuje nevratný k ehký prvek ze skla, je v provedení pro vn jší montáž 

CXL/P/R/IP      obsahuje vratný k ehký prvek z plastu, je v provedení pro vn jší montáž 

Klidový stav 
Klidový stav tla ítkového hlási e je rozpoznatelný dle vzhledu obslužného ela viz. obr.1. 
K ehký prvek není ani posunutý ani rozbitý. 

obr.1
CXL/G/R/BB CXL/G/R/IP                  

Poplachový stav 
Tla ítkové hlási e se aktivují

rozbitím           nevratného k ehkého prvku u tla ítek se sklem
anebo

promá knutím vratného     k ehkého prvku  u tla ítek s  plastem. 
Touto operací dojde ke zm n  stavu mechanického spína e uvnit  hlási e.
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Indikace poplachového stavu 
Poplachový stav u tla ítek se sklem
je indikován rozbitým a posunutým nevratným k ehkým prvkem – skla,
levá strana skla je posunuta dol , viz. obr.2. 
Poplachový stav u tla ítek s plastem 
je indikován posunutím vratného k ehkého prvku – plastu,
v levém horním rohu obslužného ela je jasn  viditelný žlutý pruh, viz. obr.3. 

       obr.2             obr.3
CXM/CO/G/R/BB         CXM/CO/P/R

U tla ítkových hlási  CXL je poplachový stav navíc dopl kov  indikován svítící ervenou
LED diodou. 

P estavení tla ítkového hlási e po poplachovém stavu 
Tla ítko s rozbitým sklem prosím otev ete pomocí speciálního nástroje – klí e, jenž je
sou ástí dodávky hlási e, viz. obr. 4.  Odklopte p ední elo hlási e a rozbité sklo nahra te
novým. Nakonec p ední elo zaklapn te.

obr.4

Aktivované tla ítko s plastem prosím deaktivujte zasunutím a vysunutím klí e, jenž je 
sou ástí dodávky hlási e ( viz. testování hlási e obr.5). 
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Testování tla ítkového hlási e
Tla ítkový hlási  s plastem i se sklem lze p evést z klidového do poplachového stavu bez
promá knutí k ehkého prvku pomocí klí e, jenž je sou ástí dodávky hlási e.
Po zasunutí klí e, viz. obr. 5, je hlási  uveden do poplachového stavu. 
Po vysunutí klí e, je hlási  zp tn  uveden do klidového stavu. 

obr.5

Ochrana proti náhodnému zpušt ní
Proti náhodnému zpušt ní lze navíc použít pr hledný kryt  CXPC/TI. 
viz. obr. 6. 

obr.6

Povrchová montáž 
Pro povrchovou montáž, p edevším na sádrokartonové povrchy lze s výhodou použít 
erveného montážního ráme ku CXBZ/4T/O, obsahujícího ty i dvojité svorkovnice,

viz. obr.7. 

obr.7


