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1.0 Popis 
 

 
 

Adaptér SDA3 umoţňuje připojení KTPO ke všem schváleným systémům poţární signalizace. 

 
 

SDA3 ovládá klíčový trezor poţární ochrany (KTPO) v systémech poţární signalizace (EPS) 
a/nebo v zabezpečovacích systémech (EZS). 

 

Monitorována je skupina hlásičů ke klíčovému trezoru PO z hlediska přerušení a zkratu, 
jakoţ klíčový trezor PO z hlediska sabotáţe a přítomnosti objektového klíče. 

 
Prostřednictvím adaptéru SDA3 lze monitorovat a ovládat elektrické odjištění dvířek a 

osvětlení KTPO/maják. 


Umoţněno je dodatečné 2. ovládání pro externí odjištění z místnosti ostrahy nebo 
kódovým zámkem na místě. 

 

Na adaptéru jsou opticky signalizovány všechny provozní stavy: „Provoz“, „Alarm“, 
„Odjištěno“

 

Navíc jsou k dispozici 3 tlačítka pro následující funkce:
 

 „Test“ (přezkoušení skupiny hlásičů ke klíčovému trezoru PO bez odjištění dvířek)
 

 „Odjistit“ (odjištění dvířek klíčového trezoru PO s aut. zajištěním) 
 

 „Vynulovat“ (způsobí reset adaptéru) 
 

Pomocí beznapěťového kontaktu od krytu lze detekovat otevření adaptéru SDA3.

 

2.0 Signální a ovládací prvky 
 

 
 

  Červená LED „Alarm“, signalizuje přerušení monitorování KTPO. 
 

  Ţlutá LED „Entriegelt“ (Odjištěno), signalizuje odjištění dvířek klíčového trezoru PO. 

  Zelená LED „Betrieb“ (Provoz) signalizuje, ţe je klíčový trezor PO v provozu. 

  Tlačítko „Prüfen” (Test) pro přezkoušení primární smyčky k monitorování KTPO. 

  Tlačítko „Rückstellen” (Vynulovat) k vynulování (zrušení) alarmu klíčového trezoru PO. 

  Tlačítko „Entriegeln“ (Odjistit), odjistí venkovní dvířka klíčového trezoru PO a spustí 

časovač, který po uplynutí 180 sekund trezor automaticky zajistí proti otevření. 
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3.0 Funkce 
 

3.1 Systém poţární signalizace EPS s rozhraním 
 
Klíčový trezor PO je monitorován adaptérem SDA3. Ovládání probíhá přes rozhraní a ústřednu EPS.  

Signalizace alarmu probíhá přes popř. společné rozhraní na bezpečnostní agenturu. 
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3.2 Zabezpečovací systém EZS a systém poţární signalizace EPS s rozhraním. 
 
Klíčový trezor PO je monitorován adaptérem SDA3. Ovládání probíhá přes rozhraní a ústřednu 
EPS. Alarm narušení objektu či sabotáţní alarm je přes signalizační smyčku signalizován do 
ústředny EZS a odtud pak hlášen přes samostatné rozhraní na bezpečnostní agenturu. 
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3.3 Zabezpečovací systém EZS s rozhraním a externím odblokováním 
 
Klíčový trezor PO je monitorován adaptérem SDA3. Ovládání probíhá z ústředny EZS a 

odblokování z dispečinku nebo kódovým zámkem na místě. 

Signalizace alarmu probíhá přes rozhraní na bezpečnostní agenturu. 
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2. ovládání adaptéru pro 
odblokování zajištění, např. 

z dispečinku nebo kódovým zámkem na místě 
 
 
 
 

3.4 Poţární alarm z ústředny EPS 
 
Ústředna EPS ovládá přes zapojení pro spuštění hlavního hlásiče rozhraní k HZS (hlavní hlásič). 

Kontakt zpětné signalizace v rozhraní ovládá adaptér ke klíčovému trezoru PO, který nato 

elektricky odjistí venkovní dvířka klíčového trezoru PO. 

Rozsvítí se ţlutá LED „ODJIŠTĚNO“ na adaptéru ke klíčovému trezoru PO. 

 
Jednotka HZS můţe nyní otevřít vnitřní dvířka klíčového trezoru PO a vyjmout objektový klíč, 

jehoţ přítomnost musí být monitorována podle VdS. 
 

 
 

3.5 Alarm klíčového trezoru PO 
 
Adaptér ke klíčovému trezoru signalizuje alarm při násilném otevření venkovních dvířek, příp. při 

zareagování ochrany proti odvrtání signalizuje tzv. sabotáţ na klíčovém trezoru PO. 

Rozsvítí se červená LED „ALARM“ a sepne reléový kontakt. 

Tím se aktivuje skupina hlásičů ústředny EZS nebo přímo rozhraní k bezpečnostní agentuře. 
 

 

Po odstranění alarmových kritérií je třeba spuštěné signalizace vrátit do klidového stavu tlačítkem 
„Rückstellen” (Vynulovat) na adaptéru ke klíčovému trezoru SDA3. 
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4.0 Technické údaje 

 

 

 

Popis a funkce Údaje Dodatečné 
informace Rozměry 135 x 180 x 34 mm V x Š x H 

 Hmotnost 1250 g  

Barva šedá RAL 9002 

Krytí IP 30  

Materiál ocelový plech 1,5 mm  

Napájení 

Provozní napětí 10 – 36 V DC Napájení z ústředny EPS 

Klidový proud při 24 V cca 39 mA  

Klidový proud při 12 V cca 32 mA  

Poplachový proud při 24 V cca 47 mA  

Poplachový proud při 12 V cca 40 mA  

Sabotážní smyčka klíčového trezoru PO 

Zakončovací rezistor RE 2,2 K 5 % 0,5 W Sabotáţní smyčka v SDA3 

Spouštěcí kritérium 40 % hodnoty RE  

Výstupy (beznapěťové) 

Adaptér KTPO - alarm 1x rozpínací kontakt Max. 60 V DC, 1 A 

Kontakt od krytu DK 1x rozpínací kontakt Max. 60 V DC, 1 A 

Výstupy (elektronické) 

Adaptér KTPO – odjištění max. 30,5 V DC / 0,4 A (rychlá 
pojistka) 

Otvírač dvířek 

Paralelní výstup KTPO 
 

alarm 

0 V / max. 50 mA  

Paralelní výstup KTPO 
 

odjištěno 

0 V / max. 50 mA  

Monitorovaný výstup pro 
 

osvětlení KTPO 

12 – 24 V 
 

jištěný pojistkou 0,4 A (rychlou) 

Volitelně blokovaný reset 
 

z ústředny EPS nebo KTPO 
 
zkratovací propojkou JP1 
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5.0 Montáž 
 
Adaptér ke klíčovému trezoru je třeba, pokud není zabudován jako modul do ústředny EPS, 

namontovat v bezprostřední blízkosti ústředny EPS, příp. rozhraní a zaplombovat. 
 
 
 

6.0 Kódování   
 

6.1 Zkratovací propojka (jumper) 1: 
 
Zkratovací propojka JP1 skýtá dvě varianty pro automatický reset osvětlení KTPO (FWOL), 

volitelně také majáku (BLZ). 
 

 

- Propojka zasunutá: Osvětlení KTPO/maják zhasne, jakmile bude rozhraní znovu 

v klidovém stavu. (Tuto variantu poţaduje např. poţární sbor 

Mnichov) 

 
- Propojka vytaţená:  Osvětlení KTPO/maják zhasne, jakmile bude rozhraní znovu 

v klidovém stavu a venkovní dvířka KTPO znovu řádně uzavřena. 

(Tato varianta je poţadována např. u HZS v okrese Mnichov) 
 

 
 

6.2 Zkratovací propojka (jumper) 2: 
 
Zkratovací propojka JP2 umoţňuje přítah relé, pokud dojde k přerušení vedení k zajištění dvířek 

(otvírači dvířek) a/nebo k osvětlení KTPO (FWOL/BLZ). 

 
 

- Propojka zasunutá:  Monitorování není aktivní (ve shodě s VdS) 

- Propojka vytaţená:  Monitorování je aktivní* 

 
Upozornění: Ve stavu při dodávce jsou zasunuté obě propojky! 

 
*Pozor :  Pokud není připojeno osvětlení KTPO/maják, pak se musí ke svorkám H+ a H- 

připojit rezistor 1 kOhm! 
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7.0 Zapojení 
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7.1 Zapojení svorek 
 

Svorka SDA3 Žíla od / pro Připojení 

1 KTPO Sabotáţní smyčka KTPO 

2 KTPO Sabotáţní smyčka KTPO 

3 KTPO Ovládání pro odjištění KTPO (+UB , jištěno 400 mA) 

4 KTPO Ovládání pro odjištění KTPO (-UB) 

5 KTPO Kontakt zpětné signalizace pro zavření venkovních dvířek KTPO 

6 KTPO Kontakt zpětné signalizace pro zavření venkovních dvířek KTPO 

7 Ústředna EPS +UB provozního napětí 10 V-30 V DC 

8 Ústředna EPS -UB provozního napětí 0 V / vztaţný potenciál 

9 Ústředna EPS Vstup pro 1. ovládání kladným napětím (+UB ovládá SDA3) 

10 Ústředna EPS Vstup pro 1. ovládání záporným napětím (-UB ovládá SDA 3) 

H+ Osvětlení 
KTPO/Maják 

Výstup pro připojení osvětlení KTPO nebo majáku 

(jištěno 400 mA, změna funkce propojkou JP1) 

H- Osvětlení 
KTPO/Maják 

Výstup pro připojení osvětlení KTPO nebo majáku 

13 EZS Reléový kontakt jako signalizační výstup pro monitorování KTPO 
(rozpínací kontakt) 

14 EZS Reléový kontakt jako signalizační výstup pro monitorování KTPO 
(rozpínací kontakt) 

15 EZS Kontakt od krytu skříňky SDA3, monitorování otevření 
(rozpínací kontakt) 

16 EZS Kontakt od krytu skříňky SDA3, monitorování otevření 
(rozpínací kontakt) 

17 Kódový zámek / 

Ostraha objektu 

Vstup pro 2. ovládání 
přemostěn (stav při dodávce), kdyţ se nepouţívá 

18 Kódový zámek / 

Ostraha objektu 

Vstup pro 2. ovládání 
přemostěn (stav při dodávce), kdyţ se nepouţívá 

19 Ústředna EPS Výstup s otevřeným kolektorem pro signalizaci „Alarm KTPO“ 
(v případě alarmu je k dispozici –UB) 

20 Ústředna EPS Výstup s otevřeným kolektorem pro signalizaci „KTPO - Odjištěno“ 
(v případě odjištění je k dispozici –UB) 

11 KTPO Svorky interně přemostěny pro prosmyčkování 
napájení vytápění v KTPO, příp. svorka 11 „volné“ 11 KTPO 

12 KTPO Svorky interně přemostěny pro prosmyčkování 
napájení vytápění v KTPO, příp. svorka 12 „volné“ 12 KTPO 

Kostra Adaptér KTPO / 
KTPO / 

Ústředna EPS 

Kostra / Uzemnění 
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8.0 Uvedení do provozu a funkční test 

 

 

 

8.1 Kontrola klidového stavu: 
 

a)  Připojte napětí. (Na sv. 7+8 je přítomno provozní napětí 10 - 36 V DC.) 

b)  Zpětná signalizace není aktivní (1. ovládání z rozhraní na sv. 9 nebo 10 není přítomno.) 
c)  2. ovládání sv. 17+ 18 je přemostěno, pokud se nepouţívá.  

d)  Objektový klíč je přítomen v KTPO a zajištěn. 
e)  Vnitřní a venkovní dvířka KTPO jsou uzavřena. 

f) Nyní smí svítit jen zelený indikátor provozu na adaptéru SDA-3! (Je navozen klidový stav) 
g)  Připojte KTPO a osvětlení KTPO. Jako náhradu rezistor 1 kOhm pro osvětlení KTPO.  

 
8.2 Test spouštění přes 1. ovládání 

a)  2. ovládání není aktivní. (sv. 17+18 přemostěna, příp. spojena) 

b)  Spusťte alarm přes EPS/EZS. (Rozhraní musí na sv. připojit +UB na sv. 9 nebo  –UB 
na sv. 10 –UB, potom bude protékat proud otvíračem dvířek)  

c)  Musí se rozsvítit osvětlení KTPO/maják, pokud jsou k  dispozici. 

d)  Nesmí svítit LED Alarm a nesmí sepnout reléový kontakt (sv.  13-14) 
e)  Lze otevřít venkovní dvířka a lze vyjmout objektový klíč  

f) Venkovní dvířka musí zůstat odblokována tak dlouho, dokud nebude objektový 
klíč opět správně zajištěn a nebude přítomno ţádné ovládání na sv. 9 
nebo 10. Teprve potom se smí venkovní dvířka zajistit.  

 
8.3 Test sabotáţního alarmu 

a)  Navoďte klidový stav. 
b)  Přemosťte svorku 1 a 2. 
c)  Musí se rozsvítit LED Alarm a musí rozepnout reléový kontakt na sv.  13 a 14. 

 
8.4 Test spuštění tlačítkem „Odjistit“ 

a)  Navoďte klidový stav. 
b)  Stiskněte tlačítko „Entriegeln“ (Odjistit)  

c)  Na odjištění (otvírač) dvířek sv. 3 a 4) se přivede provozní napětí otvíračem dvířek 
     bude protékat proud 

d)  Na osvětlení KTPO/maják (sv. 11 a 12) se přivede provozní napětí rozsvítí se 

e)  Svítí ţlutá LED Entriegelt (Odjištěno) 
f) Pokud nyní otevřete venkovní dvířka KTPO, rozsvítí se červená LED Alarm na SDA3 a 

reléový kontakt sepne. Na svorce 19 je k dispozici –UB. 

g)  Pokud venkovní dvířka neotevřete během 120 sekund, zajištění dvířek se zajistí a 
osvětlení KTPO/maják zhasnou. 

h)  Při zavření venkovních dvířek nebude otvíračem dvířek protékat proud. Zhasne indikátor Entriegelt 
(Odjištěno). Pokud nyní stisknete tlačítko „Rückstellen“ (Vynulovat), proběhne reset signalizace 
„Alarm “ a reléového kontaktu. Je znovu obnoven klidový stav. 

 
8.5 Test tlačítkem Test 

a)  Navoďte klidový stav. 
b)  Stiskněte tlačítko „PRÜFEN“ (TEST) 

c)  Sepne reléový kontakt na signalizačním výstupu 
d)  Odjištění dveří nebude aktivováno a osvětlení KTPO/maják nesmí svítit  

e)  Na svorce 20 je k dispozici –UB 
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9. Tipy triky 
 
 
 

Chyba / Chybná funkce Možná příčina / Odstranění 
Nic nefunguje -  Nesprávné nebo chybné napájecí napájení 

Dvířka KTPO se neodjistí - Je napětí pro odjištění dvířek připojeno správnou 
polaritou ke svorce 3 + 4? 

- Bez 2. ovládání jsou přemostěny svorky 17+18? 

- Je 1. ovládání OK? 

- Je přítomno -UB na sv. 10 nebo +UB na sv. 9? 

- Je pojistka „TÖ“ (od otvírače dvířek) OK? 

- U ústředny EPS s provozním napětím 12 V: 

Je napětí v KTPO rovněţ nastaveno na 12 V? 

Dvířka KTPO se nezajistí -  Je ke svorkám 1+2 připojen rezistor 2,2 kOhm? 

(K tomu musí být venkovní dvířka uzavřena 

a objektový klíč zajištěn!) 

-  Funguje správně kontakt zpětné signalizace? 

smyčka mezi svorkami 5+6 je přerušena, 

pokud jsou dvířka KTPO uzavřena! 
-  Svorky 3+4 jsou bez napětí? 

Nefunguje osvětlení 
KTPO/maják 

-  Je pojistka „FWOL“ (od osvětlení KTPO) OK? 

-  Je propojka JP 1 ve správné pozici? 

Vytápění není při poruše 

bez napětí 

-  K tomu se musí zapojit dodatečný reléový kontakt 

do svorek napájení pro vytápění, který při poruše 

přeruší napájení pro vytápění. (Není součástí 

dodávky) 

 


