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Klíèový trezor po�ární ochrany ( dále jen KTPO), je zaøízení, které slou�í k uschování
klíèù od hlavních dobývacích dveøí daného objektu pro pøípad zásahu HZS pøi po�áru. Jeho
pou�ití je vesmìs spojeno s napojením objektové EPS, pomocí ZDP na PCO HZS.

KTPO je vlastnì schránka pro ulo�ení vstupních objektových klíèù. Pøístup k tìmto klíèùm
je pøes dvoje dvíøka. Trezor se zabudovává do fasády objektu chránìného pomocí EPS, v
blízkosti dobývacího vchodu do objektu ( nejedná se v�dy o hlavní vchod). V místì
umístìní trezoru musí mít pláš� objektu po�ární odolnost minimálnì 30 minut.

KTPO je elektricky spojen s ústøednou EPS, pøípadnì pomocí adaptéru AD 1 i s ústøednou
EZS. V pøípadì normálního provozu je elektrický zámek, který zajiš�uje vnìjší dvíøka
trezoru uzavøen ( bez napìtí ) a trezor není mo�né bez násilí otevøít. Proti násilnému
vniknutí jsou vnìjší dvíøka chránìna magnetickým kontaktem, kontaktem sledujícím
pøítomnost západky vnìjších dvíøek v elektrickém zámku a vnitøní vlo�kou proti odvrtání
èi rozlomení dveøí.

Jakmile dojde k poplachu, ústøedna EPS dá svým výstupním zaøízením aktivaèní signál
ZDP, který potvrdí pøenos na PCO HZS. Potvrzení o pøenosu  slou�í k otevøení el. zámku
vnìjších dvíøek trezoru. Opticky jsou dvíøka stále uzavøena, ale pouhým tahem za  úchyt je
mo�né vnìjší dvíøka otevøít. Po zahlášení poplachového signálu, pomocí ZDP na stanici
HZS se pøedpokládá rychlý pøíjezd zásahové jednotky PO. Pøípadnému pokusu o vyjmutí
objektového klíèe nyní brání neoprávnìnému u�ivateli druhá, vnitøní dvíøka. V nich je
umístìna pùlená cylindrická vlo�ka FAB s ochranou proti odvrtání ( v pøípadì zájmu je
mo�né dodat i dvíøka na trezorový klíè ). Od tohoto zámku má zásahová jednotka PO svùj
klíè ( tzv. hasièský univerzál ). Po jeho odemknutí a otevøení vnitøních dvíøek je mo�né z
trezoru vyjmout objektové klíèe, jejich� pøítomnost v trezoru je rovnì� monitorována el.
kontaktem. Pro uzavøení trezoru po ukonèení poplachu KTPO bez zavìšení
objektových klíèù uzavøít.

Trezor má mo�nost vlastního vnitøního vyhøívání. Díky tomuto vyhøívání nehrozí za mrazu
pøimrznutí vnìjších dvíøek a je také minimalizována mo�nost  kondenzace vody uvnitø
trezoru.
Vnìjší pláš� je vyrobena z kvalitního nerezového plechu, který zároveò zvyšuje estetickou
hodnotu KTPO.            .

Pro zvýšení montá�ního i u�ivatelského komfortu je mo�né k trezoru pøipojit adaptér AD 1
( viz schéma na další stranì). Tento adaptér slou�í pro pøipojení KTPO na systémy EZS.
V pøípadì vyhlášení poplachu systémem EPS pøemostí adaptér AD 1 smyèky EZS, které
støe�í vlastní trezor. Pøi otevøení trezoru tak nedojde k vyhlášení  poplachu  na ústøednì
EZS.

nelze

Funkce KTPO, jeho konstrukèní provedení a parametry, jsou schváleny VdS ( NR.: G
199055 ) a státem akreditovanou zkušební akreditovanou zkušební laboratoøí è. 1095,
spoleènosti TREZOR TEST s.r.o.
KTPO má pro Èeskou republiku veškeré platné homologace, vè. "Schvalovacího listu" MV
HZS ÈR.
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POPIS FUNKCE:



Technické parametry a provedení

Provedení :

Rozmìry :

Celková hmotnost :

Tlouš�ka u�itého materiálu :

Elektrický zámek :

dle pøedpisu VdS 2105  (ver. 12/96)

vlastní trezor : Š 290 mm V 270 mm H 145 mm
Montá�ní deska : Š 275 mm V 245 mm

cca 16 kg

vlastní  trezor : 5 mm ocel

vnìjší dvíøka : 6 mm nerezová ocel

límcový rámeèek : 2 mm nerezová ocel

montá�ní deska : 2 mm ocel

vnitøní dvíøka : 8 mm ocel

krytí : dle EN 60 529 - IP 44

Rozsah pracovních teplot : - 25°C a� + 60°C

napájecí napìtí : 12/24 VÊss

H 160 mm
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1 - montá�ní box
2 - límcový rámeèek
3 - vnìjší dvíøka
4 - vlo�ka proti odvrtání +

vytápìní trezoru
5 - západka vnìjších dveøí
6 - elektrický zámek
7 - vnitøní dvíøka
8 - vnit

10 - elektronika FSK700
11 - b

øní box
9 - dr�ák objektového klíèe

zuèák

KONSTRUKÈNÍ USPOØÁDÁNÍ TREZORU:

Støe�ená
klidová
poloha
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MONTÁ�NÍ BOX EZ700-2

zabetonovaný montá�ní
rám EZ700-2

Klíèový trezor FSK700-2



Montá�:
Dùle�ité: pøed vlastní montá�í trezoru ovìøte funkci zámku a západku zámku
montujte v�dy a� po pøipojení vodièù pro ovládání zámku! Pøed montá�í
ku�elového èepu elektromagnetického zámku, vlo�te do díry se závitem
ocelovou kulièku. Potom pøišroubujte ku�elový èep. Kulièka chrání tento èep
pøed odvrtáním a je nedílnou souèástí dvíøek trezoru.

Trezor je homologován s FAB vlo�kou pro vnitøní dvíøka typ: 6002B (1/2)
do pøipraveného montá�ního otvoru ve zdi je tøeba napøed ukotvit montá�ní á
(rozmìry montá�ní schránky jsou umístìny na pøedchozí stránce)

trezoru odmontujte vnitøní box s dvíøky a zasuòte trezor do montá�ní schránky
el. vodièe z ústøedny EPS, pøípadnì z ústøedny EZS prostrète do KTPO
pomocí šroubù pøipevnìt vlastní trezor k montá�ní schránce
na svorkovnici (svorka 5,6) pøipojte aktivaèní signál z ústøedny EPS pro otevøení vnìjších
dvíøek
na svorky 9 a 10 mù�ete pøípadnì pøipojit napájení pro vytápìní KTPO
a na svorky 1, 2, 3 a4 smyèky na støe�ení KTPO systémem EZS, nebo ústøednou BC216
namontujte zpìt vnitøní box s dvíøky a zámkem FAB 6002B

schr nku

v

e
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pohled na svorkovnic v trezoru.

Ke svorkovnici se lze dostat a� po
vyšroubování ètyø šroubù, které
jsou umístìny za vnitøními dvíøky
a po vyjmutí vnitøního boxu.

Zámek klíèového trezoru lze ovládat
jak 24 V ss tak i 12 V ss.
Umístìte konektor do pozice 24V
nebo 12 V podle zvoleného napìtí.

Mikrospínaè pro hlídání
pøítomnosti objektového klíèe.
Funkce, �e trezor nelze bez
tohoto klíèe uzamknout platí
pouze v pøípadì pou�ití
adaptéru AD1.

Pohled na vnitøní dvíøka

Bílá        zelená    šedá      modrá    èerná
hnìdá    �lutá      rù�ová     rudá      fialová



popis svorek:
1,2,3,4 pro pøipojení EZS
5,6, svorky pro ovládání zámku
7, 8 kontakt pøítomnosti objektového klíèe
9, 10 vyhøívání trezoru

FSK700-2 - POPIS SVORKOVNICE
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Dveøní kontakt     sledování pøítomnosti               vlo�ka proti
objektového klíèe                        odvrtání

Bzuèák

Kontakt je otevøený, kdy� jsou venkovní dveøe zavøené

Zpìtná informace

Vyhøívání trezoru

Zámek, elektromagnet
defaultnì 24 V
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Trezor otevøen

Sabotá� trezoru
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Schema zapojeni adapteru AD1


