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Elektromechanickézábrannésgstémyjsou uelkým přínosem pro preuenci
proti nedouolenýmustupůmdo objektůpři ochraně majetku a osob. Řadu
elektromechanickýchsgstémů
zabezpeěenínouégenerace téždoplňují
tckzuanébezpečnostní
mříže'Nejenžejd,e o peunémříže,kteréfung4jí jako
účinnámechanická zábrana, ale téžumožňujítraale sledouat
jakoukoli nedouolenoumanipulaci
a signalizouat stauzabezpeěení,
a pokusy o proniknutí tímtosystémempasivníochrany '

Elektromechanické

zátrranné systérny

Eleltromechanickézábrannésystémysloužípředevším
k zabezpečení
stavebníchotvorů,čili oken, dveří,wat,
přístupů,přistupovýth cest a podobně. Zabezpečovací
konstrukce a mřížerůznéhoprovedeníjsou používány
jako otevíracíi neoteúrací(pevné).Prvky detekce
přitom mohou být u těchto zábTanviditelnéa nebo
skryté'kdy nenína powchu konstrukcívidět jakékoli
lybavení zabe4lečovacímiprvlqy.Svou konstrukcí
navíctato zďízení ve značné
míře eliminují falešné
poplachy.

otevíravá elektromechanická zábrana

Pokudje nedovolenéotevřeníčipoškozenímechanické
zábrany zaznamenávánodop|ňujícími
prostředky (např. kontrolním
zabezpečovacími
kamerovýmsystémem)vně i uvnitř zabezpečeného
objektu,je tento fakt zaznamenáns určitým
zpožděním.A právě toto zpožděnímůžeumožnit
pachateli provedenítrestnéěinnosti a uprchnutí
z místaještěpřed příjezdemostrahy (PCo) čipřivolané
policie. Kombinace vícezabezpečovacích
prosředků
naúc způsobuječastější
planépoplachy, cožsnižuje
pozornost ostrahy i majitele objektu' ovšem
elektromechanickézábrannés}stémynovégenerace
umožňujítrvale sledovat a signalizovat stav
jakoukoli nedovolenoumanipulaci
zabezpečení,
s mechaniclcýmičástrnizabezpečení
a pokusy
proniknutí
o
skrz ně čipřes ně.

Dalšíúžasnoumožnostíelektromechaniclcýchzábran je pfipojenípulzníholysokého napétt.ZaÍizeni
pak působípreventivnějako bariéra,která odradípachateleořed v|oupánímčivandďismem optickv.
psychiclcya případně bolestivými, ale nezraňujícímielekt
Použitéprostředky e|ektromechanic\ich zábrannýchp.o. z"d"jt"
emai|.
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Mezi mechanickou a elektromechanickou ochranu řadíme mechanické zábranné rylstémyurčené
k vnějšímu i vnitřnímu zabezpečeníobjektů' prvky akění perimetrické ochrany, elektrické
bezpečnostníoplocení' pasivní a aktivní bezpečnostnímříže,e]ektromechanické mříže a další
technické prostředky určenék ochraně jakéhokoli objektu a proti veřejnému ohrožení'

Elektromechanické

mříže

Elektromechanickémřížemohou být připojenéna pult
cenfualizovanéochrany PCo a téžkompatibilně
k ústřednámEZS (Elektrickézabezpečovacisignalizace).
Toto zaÍlr;elliitéžlze použítu wislých i horizontálně
situovanýchdůležiýchprůmysloých konstrukcí,a to
technologických,i provozníchdůvodů.
z bezpečnostních,
mřEí je
Předností elektromechaniclcýchbezpečnostních
právě výšezminěnéskrytédetekovánía signalizace
narušení_ na povrchu konstrukce nenívidět jakékoli
vybaveníelektric\ýnni (resp.elektronic\ými) prvky.
Zaíueli náuc svoukonstrukcíznačněetiminuje falešné
poplachy. Mřížemohou být v provedenípevném
i otevíracím,přičemžse mohou svým tvarem, pevností
a lzhledem podobatjalcýmkoli běžrr]immřížím,kterése
jinak používají
pouze k mechanickéochraně. I povrchová
úpravamřížímůžebýt libovolná.
Bezpečnostrrí nrffže jsou chráněné jako uámý
vzor Úřadem průrnyslového vlasuricwí čn.
Přednosti elektromechaniclcých

lrezpečnosnrích mff ží

. Účinný preventirmi prostředek zabezpečení
. V}sokií odolnost i proti odborně způsobilým narušitelům
r Při nízhÍch náHadech spojuje ýhody více zabezpďovacich prostředků
. Vysokí spolehlivost bez planých poplachů
. Mnohostranné použitípro zabezpečeníosob a rnajetku
o Detekce a signalizace pop|achoých i provozních stavů

l]lcklrickó bczpcčnos[níop|occní

Elektrick
Elektrome
zabezpečeI
přímo nav
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- elektrickébezpeěnostníoplocení.oba uvedené
systémyjsou navícplně kompatibilní s da|šímisystémy
zabezpečení
a majívýstupy pro připojení na prrlt
centrďizovanéochrany PCo.
Maximální energiesystémuzdroje pulzníhovysokého
možnouhodnotou 5 Joule
napětíje limitována nejvyšší
při zátěži5oo ohm, cožjeobvyHý odpor lidskéhotěla.
Zdroj prrlzůje pfitom konstruovan tak' aby byl
oploceníignoruje
bezpeěný.Elektrickébezpečnostrrí
perimetriclcých
zasahy
na rozdíl od
systémů
Elektricke bezpečnostní oplocení
falešnýpoplach - silný déštmlhu' sníh'
způsobující
námrazu, si|nýútr, náIetypadajícíholistí čip|astoých
a papíroých sáčkůa takénáhodnékontakty s lidmi
a niÍaý . Zdtoj je zkonstruován tak, aby zajistil
požadované
výstupy i za abnormálníchpodníneb čili
pfi závadách a nanršenísystému.Náhodný dotek
pfitom nenídetekovánjako poplach' jelikožje odražen
laátlcým' ostrým a bolestivým, ďe řízeným
a bezpďným elektrichýmýbojem. Pouze při narušení
ochrany a pokusu o proniknutíje do čirutostiuveden
poplachoý systém.Při výpatlku hlavníhosíéového
napětíZůstanouvšechnysystémyplně funkčnídíky
náhradnímuakumulátorovémuzdroji. Při plném
má systérnspoťebu pouze do 4o W, cožje
zatížení
spotřebajednémaléárovky. Elekuické bezpeěnostníoplocenífunguje stejně dobře pfi provozním
režimuvysokéhopulzníhonapětíi napětímalého.NapříHad na lrcřejných místech,kde mohou lidé
přicházet do kontaktu s elektriclcýmbezpečnostnimoplocením,lze oploceníběhem dne monitorovat
provoznímreámem maléhonapětíaja}rnile je prosfoansM prazt|né(ěili předevšímv noci),je zapnut
režimvysokéhopulzníhonapětíse svými ot|razujícímia obrannými funkcemi.
oplocení'platíi pro
To samé,co platí z hleďska ochrany pu|znímnapětímpro bezpečnostní
elektromechanickémffže,pokud jsou talrtovybaveny.
Zdroj : uswto. seco-b ohemia. cz
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