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Elektromechanické zábranné sgstémy jsou uelkým přínosem pro preuenci
proti nedouoleným ustupům do objektů při ochraně majetku a osob. Řadu
elektromechanických sgstémů zabezpeěení noué generace též doplňují
tckzuané bezpečnostní mříže' Nejenže jd,e o peuné mříže, které fung4jí jako
účinná mechanická zábrana, ale též umožňují traale sledouat
a signalizouat stau zabezpeěení, jakoukoli nedouolenou manipulaci

a pokusy o proniknutí tímto systémem pasivní ochrany '

otevíravá elektromechanická zábrana

Další úžasnou možností elektromechaniclcých zábran je pfipojení pulzního lysokého napétt. ZaÍizeni
pak působí preventivně jako bariéra, která odradí pachatele ořed v|oupáním či vandďismem optickv.
psychiclcy a případně bolestivými, ale nezraňujícími elekt
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Elektromechanické zátrranné systérny

Eleltromechanické zábranné systémy slouží především
k zabezpečení stavebních otvorů, čili oken, dveří, wat,
přístupů, přistupovýth cest a podobně. Zabezpečovací
konstrukce a mříže různého provedení jsou používány
jako otevírací i neoteúrací (pevné). Prvky detekce
přitom mohou být u těchto zábTan viditelné a nebo
skryté' kdy není na powchu konstrukcí vidět jakékoli
lybavení zabe4lečovacími prvlqy. Svou konstrukcí
navíc tato zďízení ve značné míře eliminují falešné
poplachy.

Pokudje nedovolené otevření či poškození mechanické
zábr any zaznamenáváno dop|ňuj ícími
zabezpečovacími prostředky (např. kontrolním
kamerovým systémem) vně i uvnitř zabezpečeného
objektu, je tento fakt zaznamenán s určitým
zpožděním. A právě toto zpoždění může umožnit
pachateli provedení trestné ěinnosti a uprchnutí
z místa ještě před příjezdem ostrahy (PCo) či přivolané
policie. Kombinace více zabezpečovacích prosředků
naúc způsobuje častější plané poplachy, což snižuje
pozornost ostrahy i majitele objektu' ovšem
elektromechanické zábranné s}stémy nové generace
umožňují trvale sledovat a signalizovat stav
zabezpečení, jakoukoli nedovolenou manipulaci
s mechaniclcými částrni zabezpečení a pokusy
o proniknutí skrz ně či přes ně.



Mezi mechanickou a elektromechanickou ochranu řadíme mechanické zábranné rylstémy určené
k vnějšímu i vnitřnímu zabezpečení objektů' prvky akění perimetrické ochrany, elektrické
bezpečnostní oplocení' pasivní a aktivní bezpečnostní mříže, e]ektromechanické mříže a další
technické prostředky určené k ochraně jakéhokoli objektu a proti veřejnému ohrožení'

Elektromechanické mříže

Elektromechanické mříže mohou být připojené na pult
cenfualizované ochrany PCo a též kompatibilně
k ústřednám EZS (Elektrické zabezpečovaci signalizace).
Toto zaÍlr;ellii též lze použít u wislých i horizontálně
situovaných důležiých průmysloých konstrukcí, a to
z bezpečnostních, technologických, i provozních důvodů.

Předností elektromechaniclcých bezpečnostních mřEí je
právě výše zminěné skryté detekování a signalizace
narušení _ na povrchu konstrukce není vidět jakékoli
vybavení elektric\ýnni (resp. elektronic\ými) prvky.
Zaíueli náuc svou konstrukcí značně etiminuje falešné
poplachy. Mříže mohou být v provedení pevném
i otevíracím, přičemž se mohou svým tvarem, pevností
a lzhledem podobat jalcýmkoli běžrr]im mřížím, které se
jinak používají pouze k mechanické ochraně. I povrchová
úprava mříží může být 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 použití pro zabezpečení osob a rnajetku
o Detekce a signalizace pop|achoých i provozních stavů
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Elektricke bezpečnostní oplocení

- elektrické bezpeěnostní oplocení. oba uvedené
systémy jsou navíc plně kompatibilní s da|šími systémy
zabezpečení a mají výstupy pro připojení na prrlt
centrďizované ochrany PCo.

Maximální energie systému zdroje pulzního vysokého
napětí je limitována nejvyšší možnou hodnotou 5 Joule
při zátěži 5oo ohm, cožje obvyHý odpor lidského těla.
Zdroj prrlzů je pfitom konstruovan tak' aby byl
bezpeěný. Elektrické bezpečnostrrí oplocení ignoruje
na rozdíl od perimetriclcých systémů zasahy
způsobující falešný poplach - silný déšt mlhu' sníh'
námrazu, si|ný útr, náIety padajícího listí či p|astoých
a papíroých sáčků a také náhodné kontakty s lidmi
a niÍaý . Zdtoj je zkonstruován tak, aby zajistil
požadované výstupy i za abnormálních podníneb čili
pfi závadách a nanršení systému. Náhodný dotek
pfitom není detekovánjako poplach' jelikož je odražen
laátlcým' ostrým a bolestivým, ďe řízeným
a bezpďným elektrichým ýbojem. Pouze při narušení
ochrany a pokusu o proniknutí je do čirutosti uveden
poplachoý systém. Při výpatlku hlavního síéového
napětí Zůstanou všechny systémy plně funkční díky
náhradnímu akumulátorovému zdroji. Při plném
zatížení má systérn spoťebu pouze do 4o W, což je

spotřebajedné malé árovky. Elekuické bezpeěnostní oplocení funguje stejně dobře pfi provozním
režimu vysokého pulzního napětí i napětí malého. NapříHad na lrcřejných místech, kde mohou lidé
přicházet do kontaktu s elektriclcým bezpečnostnim oplocením, lze oplocení během dne monitorovat
provozním reámem malého napětí aja}rnile je prosfoansM prazt|né (ěili především v noci), je zapnut
režim vysokého pulzního napětí se svými ot|razujícími a obrannými funkcemi.

To samé, co platí z hleďska ochrany pu|zním napětím pro bezpečnostní oplocení' platí i pro
elektromechanické mffže, pokud jsou talrto vybaveny.

Zdroj : uswto. seco-b ohemia. cz
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