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ELMDENE INTERNATIONAL LIMITED  
RODNEY ROAD 
FRATTON 
PORTSMOUTH 
P04 8SS, UK 

www.elmdene.co.uk  

TEL:   + 44(0)2392 739412 / FAX:   +44(0)2392 811631  

Instala ční návod k tla čítku nouzového vypnutí ELM-PA-G3-X  
X znamená barevný kód:    ELM-PA-G3-W bílý, ELM-PA-G3-B mosaz, ELM-PA-G3-SS ocel 

Zařízení ke spoušt ění nouzového poplachu se dv ěma tlačítky  
Splňuje požadavky PD6662: 2004, BS 4737-3.14: 1986 a normy EN 50131-1:2006 Stupeň 3, třída prostředí II. 
Paleta vizuálně atraktivních dvoutlačítkových zařízení ke spouštění poplachu (PA) k dispozici se vzhledovými kryty v bílé, 
v mosazi nebo nerezu. Vhodné ke komerčními i domácí instalaci. 

Vlastnosti zahrnují: 
• tichý, dvoutlačítkový provoz 
• V souladu s PD6662: 2004 +A1 + A2, splňuje BS 4737-3.14: 1986, typ Y nebo Z, a požadavky normy EN 50131-

1:2006, stupeň zabezpečení 3, třída prostředí II. 
• Vhodný k užívání podle „desetibodového plánu" ACPO k redukci falešného poplachu 
• Vestavěné, nastavitelné hodnoty rezistoru ke snadnému zapojení podle funkce na většině panelech řízení poplachu.  
• Alternativně možnost dvoupólového zapojení 
• Náhradní terminály k zapojení více jednotek 
• Mechanické vynulování pomocí klíče 
• Vestavěný prostor k uložení klíčku k vynulování s krytem příslušné barvy 
• Volitelné poplachové kontakty, v klidu otevřené nebo zavřené 
• Sabotážní kontakt (NC) proti otevření krytu i stržení z montážního podkladu 
• Vizuální zobrazení stavu „připraven" nebo „blokován" 
 

 

Specifikace  
Teplotní rozsah -10 °C až +40 °C  
Rozměry 62 x 80 x 27mm 

Kontakt  
Spínaný výkon 10VA 
Spínané napětí 30Vdc 
Spínaný proud  1,0A Max 
Odpor <300 mohm 
Životnost  >1 x 108 operací 

 

Patentováno  
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Nastavování spína če - běžně otev řené (N.O.) nebo b ěžně zavřené (N.C.) 
  Výchozí nastavení je na v klidu  „zavřené". Přeskočte prosím tuto část, jestliže se jedná o požadované 
  nastavení. 

 

1. Sejměte desku s tištěnými spoji 
jemným ohnutím obou dvou úchytek 
dozadu a vytáhněte desku nahoru a 
ven. 

2. Sejměte pojízdný mechanismus 
(možná bude nutné odstranit 
vřetenový nastavovací šroub). 

3. Vytlačte ven magnet z druhé strany 
a přesuňte jej do požadované 
polohy. 

4. Sestavte a zakrytujte, viz. obrácený 
postup v bodech 2 a 1 

 
 
 

 
1. Stiskněte obě tlačítka k posunutí mechanismu mimo trasu, abyste získali přístup ke spodnímu upevňovacímu 

otvoru. 
2. Označte polohy otvorů na stěnu. 
3. Vyvrtejte otvory do nezbytné hloubky zdi, používejte příslušná hmoždinky a úchytky (č. 6 / 5mm). 
4. Protáhněte spodní zápustný šroub krabi čkou  do stěn. 
5. Protáhněte horní šroub s kónickou hlavou deskou s tištěnými spoji a 

přišroubujte jej do stěny. Dejte pozor, abyste nepoškodili 
odlamovací část desky tišt ěného spoje, která aktivuje zadní 
sabotážní kontakt.  

6. Pomocí vřetenových nastavovacích šroubů zajistěte, aby se pojízdný 
mechanismus nehýbal, pokud se na něj nezatlačí tlačítky nebo 
nulovacím klíčem. NEUTAHUJTE PŘÍLIŠ!  

7. Nastavte správný úhel víka dle obrázku dole. Posuňte nahoru kryt 
nezapadne. Upevněte nyní uzavřené víko šroubem. (viz. obrázek 
výše) 

 
Odstra ňování/vým ěny klí če 

1. Odstraňte kryt klíče podle obrázku.  
2. Zatlačte klíč nahoru a ven z krytu. Vyměňte klíč, zatlačte jej zpět do 

krytu a nasaďte kryt klíče. Zajistěte správnou orientaci klíče (viz obr.). 
 
Používání tla čítka nouzového poplachu  
1. K aktivaci zařízení je třeba stisknout obě tlačítka současně. Po použití 

bude ukazatel červený (blokováno). 
2. K vynulování vložte klíč do otvoru podle obrázku. 
3. Otočte klíčkem po směru hodinových ručiček, dokud se neotočí (o 120 

stupňů) a nevynuluje nouzové tlačítko. 
4. Otočte klíčem zpět proti směru hodinových ručiček a vyjměte. 
5. Ukazatel bude nyní žlutý (připraveno). 
 

Správné používání tla čítek nouzového vypnutí 
PA tlačítka by se měla instalovat v souladu se všemi příslušnými pravidly, která se vztahují na panikové poplachy. 
Potenciální uživatelé by měli být seznámeni s používáním nouzových tlačítek. 
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Zapojení tla čítka nouzového poplachu 
Přípojky tlačítka nouzového poplachu se provádějí pomocí šroubových terminálů očíslovaných od 1 do 6. Konfigurace 
hodnot rezistoru způsobem, aby odpovídaly poplachovému panelu, se provádí spojením daných spojek. V níže uvedené 
tabulce naleznete hodnoty rezistoru a nezbytnou sériovou nebo paralelní možnost. 

Umíst ění konfigura čních sou částí  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dvouzónové zapojení – ODSTRAŇTE VŠECHNY SPOJKY 
Jedno tla čítko    Dv ě tlačítka nouz. poplachu 

 
Více tlačítek 

 
Zapojení podle funkce (poplachový rezistor a EOL - tamper rezistor) 
Rezistory dle výrobce ovládacího panelu 
Řídící panel Poplachový 

rezistor 
EOL 
rezistor 

Zapojení 

Ade, Bosch, Kastle, Menvier, Pyronix, Scantronic, Texecom 4k7 2k2 Série 
Honeywell (Galaxy) 1k 1k Série 
Guardall 8k2 8k2 Paralelní 
GE, Aritech, Pyronix 4k7 4k7 Série 
Gardtec 6k8 4k7 Série 
Bosch, Europlex 2k2 2k2 Série 
DSC 5k6 5k6 Série 
 

Poplachový rezistor 
(vybírán propojkou) 

Konfigurace LX (viz text a 
schémata) 
 
 Spojka LX není na místě 
 Spojka LX na místě 

Svorkovnice 

EOL (tamper) rezistor 
(vybírán propojkou) 

 
 

24 zóna sabotáže 

Poplachová zóna 

24 zóna sabotáže 

Poplachová zóna 

Další nouzová tlačítka 
zapojte jako „Další 
tlačítka“ 

První tlačítko Další tl.          Předposlední tl.       Poslední tl.  

24 zóna sabotáže 

Poplachová zóna 
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 Zapojení podle funkce  
Jedno tla čítko 
(paralelní nebo sériová konfigurace) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Dvě tlačítka   
(konfigurace sériového odporu)  

 

 

 

 

 
Více tlačítek (konfigurace sériového rezistoru)  

 

 

 

 

 

 

 

Dvě tlačítka (konfigurace paralelního rezistoru) 

 

 

 

 

 

Více tlačítek (konfigurace paralelního rezistoru) 

 

Nastavení 
spojky 

Popl. R      
EOL R     
LX           

    1       2 
Nastavení 
spojky 

  Der. R 
  EOL R 
  LX 

       Der. R    x 
x        EOL R    
x        LX          

První tla čítko    Druhé                  Další                Posled ní tlačítko  

Nastavení 
spojky 

Popl. R     
EOL R     x  
LX           x 

Popl. R  x           Der. R  x           Popl. R   x 
EOL R  x            EOL R  x            EOL R   
LX        x             LX        x            LX        

Další nouzová tlačítka zapojte jako „Další nouzová tlačítka" 

1  2 
Nastavení 
spojky 

Der. R  
EOL R  
LX       x 

         Der. R  x             
         EOL R  x              
         LX        x 

                   První                    Další                    Předposlední    Poslední tla čítko  
Nastavení 
spojky 

Popl. R             Popl. R  x           Popl. R   x             Popl. R   x  
EOL R             EOL R  x             EOL R  x                EOL R  x  
LX        x               LX       x              LX        x                 LX        x  

 Další nouzová tlačítka zapojte jako „Další nouzová tlačítka" 

K řídicímu 
panelu 

K řídicímu 
panelu 

K řídicímu 
panelu 

K řídicímu 
panelu 

Dodržujte pokyny  
 

= osaďte zobrazenou 
x   = neosazujte spojku 
 

 

 Spojka LX není na místě 
 Spojka LX na místě 

   K řídicímu panelu 


