ELEKTRONICKÉ ZABEZPEýOVACÍ
SYSTÉMY

TEORIE
Ochranu objektu lze dČlit na mechanickou a elektronickou.

Mechanická ochrana objektu
Mechanické zabezpeþení tvoĜí všechna zaĜízení nebo pĜedmČty, které svojí pĜítomností ztČžují proniknutí do prostoru nebo objektu.
Jsou to napĜíklad dveĜe, zámky, brány, fólie na sklo, ploty, ostnaté
dráty a spousta dalších technických prostĜedkĤ. ZámČrnČ bylo Ĝeþeno, že mechanické prostĜedky prĤnik do objektu pouze ztČžují, protože zcela zabránit jejich pĜekonání nelze. Pro provoz mechanické
ochrany nejsou zpravidla již potĜebné žádné další ﬁnanþní náklady.
Elektronická ochrana objektu
Elektronická ochrana je tvoĜena senzory nebo detektory reagujícími
na narušení nebo na pĜítomnost osoby. PĜi detekci poplachu je spuštČna reakce systému, která upozorní na poplachový stav odbornou
obsluhu, jež problém vyĜeší. Souþástí elektronického zabezpeþovacího systému je vždy akustická siréna s vysokou hladinou hluku,
která výraznČ upozorní na stav narušení a zároveĖ má pachatele
odradit od pokraþování v trestné þinnosti.

NicménČ je dnes ve velké míĜe využívána úþinná komunikace systému s uživatelem a/nebo s již výše zmiĖovanou odbornou obsluhou.
Uživatel dostává zprávu o poplachu na mobilní telefon, ale velmi
doporuþován je zejména pĜenos kódované zprávy bezpeþnostní
agentuĜe, která provozuje tzv. pult centrální ochrany (PCO) a dokáže zajistit v krátké dobČ i odborný zásah. Výhodou pĜenosu zpráv
na odborné pracovištČ je vedle aktivního postupu proti narušiteli
i to, že stav elektronického zabezpeþovacího systému je soustavnČ
monitorován.
Kombinovaná ochrana objektu
PĜi ochranČ objektu je vždy potĜeba kombinovat mechanické a elektronické zabezpeþení. PĜi návrhu zabezpeþení je potĜeba: ZTÍŽIT
PěÍSTUP – DETEKOVAT NARUŠENÍ – ZAJISTIT VýASNÝ ZÁSAH. Pouze dodržením tČchto tĜí zásad lze efektivnČ chránit vás
i váš majetek.

INSTALACE ELEKTRONICKÉ OCHRANY OBJEKTU
SVÉPOMOCÍ

UŽIVATEL - INSTALAýNÍ FIRMA - PCO (pult centrální ochrany)

Instalaci elektronické ochrany svépomocí nelze vĤbec doporuþit.
Jedná se o velmi složitý soubor úkonĤ zaþínajících bezpeþnostní
analýzou daného objektu a pokraþujících návrhem systému, výbČrem odpovídající technologie, HW zapojením a zakonþených SW
programováním a oživením. Jedná se o zcela speciﬁcký elektronický
systém Ĝídící se vlastními pravidly instalace a technickými normami.
Oživení a nastavení systému je složité a vyžaduje odborné znalosti
zapojení a programování.

Pokud bude z objektu zajišĢován pĜenos dat ze systému elektronické ochrany na PCO, je potĜeba se nejdĜíve informovat, jestli PCO
nemá nČjaké další požadavky na vlastnosti systému. PCO pĜebírá odpovČdnost za zásah po poplachu a ve smluvních podmínkách
mĤže být i speciﬁkace vlastností systému. Toto musí pĜi návrhu zohlednit instalaþní ﬁrma a uživatel.
PARAMETRY DEFINUJE INSTALAýNÍ FIRMA – UŽIVATEL A POŽADAVKY
MģŽE VZNÁŠET I PCO

KVALITNÍ ELEKTRONICKÉ ZABEZPEýENÍ NEMģŽE INSTALOVAT NEKVALIFIKOVANÁ OSOBA

UŽIVATEL – INSTALAýNÍ FIRMA – POJIŠġOVNA

UŽIVATEL – INSTALAýNÍ FIRMA
UrþitČ se obraĢte se svými požadavky na zabezpeþení na instalaþní
ﬁrmu. Instalaþní ﬁrma má proškolené techniky s certiﬁkátem pro
instalaci daného bezpeþnostního systému. Provede všechny kroky spojené s nasazením elektronického bezpeþnostního systému
od analýzy až po odborné zaškolení obsluhy.
PARAMETRY ZABEZPEýENÍ DEFINUJE INSTALAýNÍ FIRMA - UŽIVATEL

PĜi pojištČní objektu je charakter zabezpeþení již pĜímo dán pojišĢovací smlouvou. Instalaþní ﬁrma a uživatel musejí pĜi návrhu a jeho
provedení zohlednit pĜedpisy pojišĢovny a její podmínky pro danou
úroveĖ ﬁnanþního plnČní. Od jednání s pojišĢovnou se tedy bude
odvíjet charakter elektronického zabezpeþení a volba jednotlivých
prostĜedkĤ.
PARAMETRY ZABEZPEýENÍ DEFINUJE POJIŠġOVNA
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REŽIM UŽÍVÁNÍ - OVLÁDÁNÍ
Každý systém, aĢ už mechanický nebo elektronický, vnáší do užívání objektu jistá pravidla, která je nutné dodržovat. U mechanické
ochrany se jedná o uzamknutí dveĜí þi používání branky v plotu
a situace je uživatelsky pomČrnČ jednoduchá. U elektronických systémĤ je režim užívání deﬁnován pĜísnČji. Je potĜeba systém kvaliﬁkovanČ zapínat / vypínat, používat pĜíchodové a odchodové trasy
a dodržovat další postupy, které zabezpeþení vyžaduje. S tímto režimem je potĜeba poþítat a nechat si jej od instalaþní ﬁrmy navrhnout
a podrobnČ vysvČtlit. Pro rodinný dĤm je situace pomČrnČ pĜehledná, ale v okamžiku, kdy je v objektu napĜíklad nČkolik samostatných ﬁrem, mají spoleþné parkovištČ a spoleþnou chodbu, mĤže být
situace komplikovanČjší.
Vstupní trasa
Elektronický bezpeþnostní systém má pĜesnČ deﬁnovanou pĜístupovou trasu a þas, do kterého je potĜeba od první detekce vypnout
systém. Již vlastním návrhem a instalací je potĜeba omezit vznik
falešných poplachĤ vinou obsluhy. Z tČchto dĤvodĤ se jako první
detektor volí vždy magnetický kontakt na dveĜích. OtevĜení dveĜí
aktivuje þas pro zadání kódu. Narušení jiného detektoru než magnetického kontaktu jako prvního ihned spustí poplach.
KAŽDÉ ZABEZPEýENÍ VYTVÁěÍ PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ OBJEKTU

DETEKTORY
Všechny detektory pracují na vyhodnocování fyzikálních veliþin.
I když jsou detektory po technické stránce na vysoké úrovni, je
potĜeba poþítat s jistými omezeními. Problémem mĤže být napĜíklad detekce v místnosti, ve které se pohybují domácí zvíĜata nebo
jsou zde umístČny teplé pĜedmČty (kamna, horkovzdušné topení).
Je potĜeba si uvČdomit, že zpĤsob detekce neumožĖuje rozlišit dva
velké psy od pohybující se postavy. Problém rovnČž zpĤsobují závany teplého vzduchu. S tČmito a dalšími podobnými omezeními je
potĜeba poþítat již pĜi návrhu a volit vhodné Ĝešení detekce. Použití
detektorĤ vždy uvádí výrobce a jejich vhodnou volbu Vám doporuþí
instalaþní ﬁrma.
KAŽDÝ DETEKTOR MÁ SVÉ FYZIKÁLNÍ LIMITY
OVLÁDÁNÍ JINÝCH TECHNOLOGIÍ
Elektronické zabezpeþení se kromČ vlastního hlídání velice þasto používá i pro ovládání dalších technologií (bezdrátové ovládání
garážových vrat, vjezdové brány). V tČchto pĜípadech je potĜeba
dodržovat zásadu, že tyto technologie výhradnČ ovládá elektronické
zabezpeþení. Z hlediska bezpeþnosti je nepĜípustné, aby zabezpeþení bylo ovládáno tČmito technologiemi (napĜíklad vypínat systém
z ostrahy pĜes dálkové ovládání ke garážovým dveĜím).
Ovládání klíþenkou – velmi þasto se jedná o ovládání vnČ systému. Pokud není klíþenka obousmČrná (pĜímo na tČle klíþenky se
zobrazuje stav systému), je vhodné o stavu systému zpČtnČ uživatele informovat. Toto se provádí externí svČtelnou nebo zvukovou
signalizací. Houknutí / bliknutí 1x zapnuto, houknutí / bliknutí 2x
vypnuto. Pokud se klíþenkou ovládají napĜíklad garážová vrata, je
nutné zajistit, aby nešla otevĜít pĜi zapnutém systému. Pokud bude
garáž v režimu hlídání, mĤže ústĜedna blokovat otvírání garážových
dveĜí a znemožní tím vstup do hlídaného prostoru. Tímto je vylouþena chyba obsluhy.
ELEKTRONICKÉ ZABEZPEýENÍ NADěADIT OSTATNÍM TECHNOLOGIÍM

DRÁT / BEZDRÁT
Základní otázkou pĜi výbČru systému je, zda zvolit DRÁTOVÝ nebo
BEZDRÁTOVÝ pĜenos signálu mezi detektorem a vyhodnocovací
ústĜednou. Tuto volbu doporuþujeme probrat s instalaþní ﬁrmou,
ale pĜedem upozorĖujeme, že nejjednodušší Ĝešení nebývá tím nejlepším.
DRÁT
I pĜes znaþný technologický pokrok v bezdrátové komunikaci je
drátové propojení mezi detektorem a ústĜednou tím nejjistČjším
a nejspolehlivČjším Ĝešením. Drátové propojení ale vždy vyžaduje
stavební zásah do objektu. Prvotní náklad na provedení instalace se
mnohonásobnČ v budoucnu zúroþí nízkými požadavky na údržbu detektorĤ a absolutní spolehlivostí pĜenosu signálu. Pokud to jen trochu
jde, doporuþujeme dát drátovému Ĝešení pĜednost.

BEZDRÁT
Pokud je elektronické zabezpeþení instalováno do již hotového objektu bez možnosti zasekání vodiþĤ, je potĜeba volit bezdrátový pĜenos. Systém PARADOX umožĖuje volit pĜenos na dvou frekvencích
- 433MHz a 868MHz. PĜenos signálu je velmi spolehlivý a detektory
pĜedávají informace o poplachu i o stavu baterií. I pĜes technickou
pokroþilost detektorĤ je potĜeba poþítat s výmČnou baterií v detektorech asi 1x za 2 roky a dávat pozor na to, aby v daném frekvenþním pásmu nebyly instalovány jiné technologie a nedocházelo tak
k rušení.

