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Akční obvodové ochrany
Akční perimetrické ochrany
Venkovní zabezpečení a perimetrická ochrana jsou základem zabezpečení chráněného venkovního prostoru a objektů uvnitř tohoto prostoru. Záměrem řešení zabezpečení, je nutnost docílit situační prevence kriminality a zpožďovacího faktoru proti narušiteli tak, aby byl určitý čas
k provedení potřebných opatření.
Celá řada technických prostředků zabezpečení je aktivována až po
vniknutí narušitele do chráněného prostoru. Narušení je signalizováno
s určitou prodlevou a další prostředky nejsou ve všech případech dostatečně odolné proti planým poplachům.
Uvedené nedostatky ve značné míře řeší volba dostatečně odolného
oplocení, s příslušnými parametry s bezpečnostními prvky pro daný případ a adekvátní výběr účinného, spolehlivého prostředku elektrické zabezpečovací signalizace.

Takovým osvědčeným prostředkem jsou systémy Akční obvodové
ochrany, které navazují na základní oplocení objektů.
Tyto systémy, certifikované akreditovanými zkušebnami a Národním
bezpečnostním úřadem ČR, spojují vlastnosti detekčních systémů a obranného odrazujícího prostředku. Osvědčují se v ČR, zemích EU a NATO při
ochraně důležitých vojenských i civilních objektů, letišť, atomových elektráren, průmyslových závodů, rozvodů vody, plynu, elektřiny a podobně.
Předností akčních obvodových ochran, jinak též zvaných Elektrické
bezpečnostní oplocení je preventivní charakter proti narušení a vysoká
odolnost proti povětrnostním a náhodným vlivům. Tyto systémy prakticky
vylučují plané poplachy.

Další předností je, že nevyžadují prostor pro bezpečnostní koridor,
souběžné dvojí oplocení, ani vyrovnaný upravený terén, neboť jsou instalovány přímo na vnitřní straně základního oplocení objektu. Použití sytému může rovněž korigovat požadavky, na nákladné druhy oplocení a systém může být instalován na jakékoliv druhy stávajícího oplocení, zdí nebo
střech budov.
Na systémy akční obvodové ochrany mohou s výhodou navazovat nové elektromechanické systémy zabezpečení vstupních otvorů do objektů
uvnitř chráněného areálu.
Oba uvedené systémy jsou plně kompatibilní k dalším systémům zabezpečení a mají výstupy pro připojení na pult centralizované ochrany.

Elektromechanické zábranné systémy
K zabezpečení stavebních otvorů, jako oken, dveří, vrat, přístupů, přístupových cest a podobně, jsou používány otevírací či neotevírací mříže
různého provedení, které plní funkci pasivní ochrany.
Nedovolené manipulace s mříží, pokus o její narušení, nedovolené
otevření nebo poškození bývá v některých případech zaznamenáváno
dalšími zabezpečovacími prostředky, jako kontrolním kamerovým systémem nebo dalšími prostředky elektrické zabezpečovací signalizace vně
i uvnitř zabezpečeného objektu.
Ve většině těchto případů je však signalizováno proniknutí mříží do objektu s určitou časovou prodlevou, což umožní pachateli provést trestnou
činnost a z daného místa uniknout ještě před příjezdem vyrozuměné ostrahy či policie.
Navíc, u kombinace více zabezpečovacích prostředků dochází častěji
k výskytu planých poplachů, což má za důsledek postupné snížení pozornosti provozovatele a ostrahy.
Uvedené nedostatky řeší elektromechanický systém nové generace.

Aktivní bezpečnostní mříž
Výhoda této mříže spočívá v tom, že části mříže jsou zároveň zabezpečovacím elektrickým okruhem, jehož funkce umožňuje trvale sledovat
a signalizovat její stav a jakoukoliv nedovolenou manipulaci nebo pokus
o proniknutí, případně nedovolené otevření mříže.

Systém mříže signalizuje i každý zásah do přívodních kabelových vedení, jako přerušení, zkratování nebo překlenutí, za účelem pokusu o vyřazení mříže i systému z provozu.
Tato mříž v případě potřeby umožňuje připojení pulsního vysokého
napětí, kdy působí preventivně jako bariéra, která opticky, psychicky nebo
bolestivými, ale nezraňujícími, výboji odradí pachatele od možného vandalismu či vloupání.
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Uvedený nový systém Aktivní bezpečnostní mříže spojuje výhody pasivních, detekčních i akčních systémů:
• účinný preventivní prostředek zabezpečení,
• při nízkých nákladech spojuje výhody více zabezpečovacích prostředků,
• vysokou spolehlivost bez planých poplachů,
• mnohostranné použití pro zabezpečení osob a majetku.
Mříž i její příslušenství je chráněno jako užitný vzor Úřadem průmyslového vlastnictví, bylo řádně odzkoušeno akreditovanými zkušebnami
a má veškeré potřebné certifikace pro použití.

Nový systém Chráněná zóna s aktivním zabezpečením spojuje výhody
pasivních, detekčních i akčních systémů:
• účinný preventivní prostředek zabezpečení,
• při nízkých nákladech spojuje výhody více zabezpečovacích prostředků,
• vysokou spolehlivost bez planých poplachů,
• mnohostranné použití pro zabezpečení osob a majetku.
Je chráněný jako užitný vzor Úřadem průmyslového vlastnictví ČR. Vybrané části systému byly odzkoušeny akreditovanými zkušebnami a mají
veškeré potřebné certifikace pro použití.

Chráněná zóna s aktivním zabezpečením
Výhoda tohoto prostředku spočívá v tom, že základní části konstrukce
oplocení jsou zavěšeny pomocí speciálních plošných komponentů tak, že
tvoří zároveň zabezpečovací elektrický okruh, jehož funkce umožňuje trvale sledovat a signalizovat jejich stav, jakoukoliv nedovolenou manipulaci, pokusy o proniknutí a případné nedovolené otevření nebo zcizení.
Tento systém signalizuje i zásah do přívodních kabelových vedení, jako
přerušení, zkratování, překlenutí, za účelem pokusu o vyřazení systému
z provozu.

Pulzní ochranný systém proti ptactvu

Systém v případě potřeby umožňuje připojení pulsního vysokého napětí, kdy působí preventivně jako bariéra, která opticky, psychicky nebo
bolestivými, ale nezraňujícími, výboji odradí pachatele od možného vandalismu či vloupání.
Obdobná problematika se rovněž týká zabezpečení externích nebo interních částí konstrukcí, pochozích lávek a plošin průmyslových provozů.
Uvedený systém je technicky adaptabilní, pro veškeré potřeby provozovatelů a stávající systémy zabezpečení zejména tam, kde je nutné sledovat činnost na příslušných provozních technologiích.

S ohledem na množství holubů, sídlících a naletujících na střechy budov a jejich fasádu, dochází k jejich velkému znečistění a trvalému poškozování vysoce agresivním holubím trusem. Holubi způsobují nejen velké
škody, ale také ničí estetický vzhled budov, provozních příslušenství, jako
okapových žlabů, svodů, jsou i zdrojem mnoha parazitů a mohou být
i zdrojem alergických onemocnění.
Odstrašování ptáků, zejména holubů, ze střech i fasád budov je stálým
problémem.
Vždy je nutné hledat komplexní řešení kombinováním odstrašujících
prostředků. Praxe potvrzuje teorii, že prvořadým problémem je odstrašení
ptáků ze střech a horních částí budov. Je samozřejmé, že musí být provedena i veškerá opatření proti průniku ptáků do půdních a vnitřních prostor.
Sortiment známých odstrašujících prostředků, jako hrotové, síťové,
lankové a další mechanické a chemické prostředky pro ochranu budov,
nyní doplňuje účinný a spolehlivý prostředek Pulzní ochranný systém proti ptactvu. Použití tohoto prostředku může být mnohostranné. Jeho předností je zejména použití pro větší plochy, jako střechy budov a další vybrané
části objektů, kde ostatní ochranné prostředky z technických, estetických
i ekonomických důvodů nestačí nebo je nelze použít.
Tento systém pracuje na principu napájení dvojic vodičů vysokonapěťovými pulsy. Souběžně vedené páry, jsou pomocí speciálních izolačních
částí připevněny ve vhodné výšce nad chráněným prostorem tak, aby
mohly být používány celoročně, tedy i po zasněžení. Pokud ptáci dosednou na tyto dva paralelní vodiče, dostanou elektrický výboj a odletí.
K instalaci uvedených linek párů vodičů, napájených pulzním zdrojem,
nabízí naše firma konstrukci pevného i stavebnicového provedení, pro
použití ve všech druzích prostředí.
Uvedený systém je jediným účinným odstrašujícím zařízením pro daný
případ, který psychicky působí na ptáky aniž by je zranil a nemůže být tedy
předmětem kritiky.
Každé instalaci předchází rozbor stávající situace a potřeb provozovatele nebo majitele. Následně je vypracován optimální technický návrh.
Funkčnost a účinnost pulzního ochranného systému zaručují zkušenosti s víceletým provozem těchto certifikovaných a odzkoušených prostředků.
Návrhy řešení ochran objektů proti ptactvu, dodávky, montáže a jejich
servis provádí firma SECO BOHEMIA s. r. o.
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Elektromechanické zábranné
systémy
Elektromechanické zábranné systémy jsou velkým přínosem pro
současnou zabezpečovací techniku a prevenci proti nedovoleným zásahům.
Řadu elektromechanických systémů zabezpečení nové generace
doplňuje nyní rovněž nové řešení pod názvem BEZPEČNOSTNÍ
MŘÍŽ.
Uvedené řešení má širokou využitelnost, zejména u ochranných
a zabezpečovacích konstrukcí a mříží proti nedovolenému vstupu
a vniknutí, při ochraně osob a majetku.
Funkce zařízení umožňuje trvale sledovat a signalizovat stav zabezpečení, jakoukoliv nedovolenou manipulaci, pokusy o proniknutí
systémy pasivní ochrany. Zařízení může být připojeno na pult centralizované ochrany PCO i kompaktabilně k ústřednám Elektrické zabezpečovací signalizace EZS.
Další využitelnost je u svislých i horizontálně situovaných důležitých průmyslových konstrukcí, jak z bezpečnostních, tak i technologických a provozních důvodů.
Výhody tohoto řešení spočívají v možnosti skrytého detekování
a signalizace narušení, kdy není na povrchu konstrukce viditelné jaké-

koliv vybavení elektrickými prvky a podobně. Svojí konstrukcí rovněž
ve značné míře eliminuje výskyt falešných poplachů. Tyto konstrukce
mohou být dle potřeby v pevném i otevíracím provedení, mohou zachovávat tvar, pevnost a vzhled jakýchkoliv běžných mříží a zabezpečovacích konstrukcí s libovolnou povrchovou úpravou.
Uvedený nový systém Bezpečnostní mříže spojuje výhody pasivních a detekčních systémů:
• účinný preventivní prostředek zabezpečení
• vysoká odolnost i proti odborně způsobilým narušitelům
• při nízkých nákladech spojuje výhody více zabezpečovacích prostředků
• vysoká spolehlivost bez planých poplachů
• mnohostranné použití pro zabezpečení osob a majetku
• detekce a signalizace poplachových i provozních stavů
Bezpečnostní mříž je chráněna jako užitný vzor Úřadem průmyslového vlastnictví ČR.
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Účinná ochrana budov a památek
pulzním elektrickým systémem
proti ptactvu
S ohledem na množství ptactva sídlícího a naletujícího na střechy budov a jejich fasády, dochází k jejich velkému znečistění a trvalému poškozování vysoce agresivním ptačím trusem. Ptáci nejen způsobují velké škody, ale i ničí estetický vzhled budov a jejich provozních příslušenství. Jsou
také zdrojem mnoha parazitů, kteří mohou být původci alergických onemocnění.
Odstrašování ptáků, zejména holubů, ze střech a fasád budov je stálým problémem. Vždy je nutné hledat komplexní řešení kombinací odstrašujících prostředků. Dlouholeté zkušenosti potvrzují, že prvořadým
problémem je odstrašení ptáků ze střech a horních částí budov. Musí být
také provedena i všechna opatření proti průniku ptáků do půdních
a vnitřních prostor.
Sortiment pasivních ochranných a odstrašujících prostředků na ochranu budov a památek proti ptactvu, jako jsou hrotové, síťové, lankové
a chemické prostředky, doplňuje nyní účinný a spolehlivý prostředek
pulzní elektrický systém, vyvinutý a dodávaný firmou SECO BOHEMIA s.r.o.
Použití tohoto aktivního prostředku, s komponenty ve stavebnicovém
provedení, umožňuje celou řadu variant pro mnohostranné použití. Tento systém je vhodný pro osazení na hřebeny, plochy a okraje střech, okapové žlaby a svody, atiky, římsy, parapety, stěny, stropy a další vybrané
části objektů, včetně historických památek i soch, kde ostatní prostředky
z technických, estetických i ekonomických důvodů nestačí, nebo nelze
použít.
Tento systém pracuje na principu napájení párů nerezových vodičů
osnovy vysokonapěťovými pulzy. Souběžně vedené páry vodičů, jsou
pomocí speciálních polykarbonátových transparentních izolačních konzolí, odolných proti UV záření, připevněny ve vhodné výšce nad chráněným prostorem. Správný výběr vhodných konzolí umožňuje vykrytí jakéhokoliv sklonu a tvaru ošetřené plochy tak, aby systém mohl být používán
celoročně, tedy i po zasněžení. Pokud ptáci dosednou na tyto dva paralelní vodiče, zasáhne je elektrický výboj. Ptáci odletí a již se nepokouší
o další dosednutí či zahnízdění.
Provedení prvků nosné části je navrženo tak, že poskytuje řešení, které
respektuje požadavky každého konkrétního případu s ohledem na druh
ptáků a zatížení ošetřených ploch. Podle toho jsou části systému dodávány v provedení Standard, Medium a Super.
Elektrická část systému umožňuje rozdělení do jednotlivých sektorů
podle velikosti objektu a samočinné řízení provozního programu den/noc.

Uvedený systém je jediným aktivním
účinným odstrašujícím systémem na trhu, který psychicky působí na ptáky,
aniž by je zranil a nemůže být tedy předmětem kritiky. Části systému splňují požadavky platných norem a předpisů.
K výhodám tohoto systému patří:
• vysoká účinnost,
• dlouhodobá životnost a spolehlivost,
• jednotlivé prvky umožňují velkou
variabilitu potřených konfigurací
a navržených řešení,
 Nástěnná rozvaděčová
• čirá barva nosných částí zaručuje
skříň elektrických částí
dostatečnou diskrétnost a ze
systému
vzdálenosti téměř neviditelnost.
Každé instalaci sytému předchází rozbor stávající situace, potřeb provozovatele nebo majitele a vypracování optimálního technického návrhu
řešení. Systém je obvykle doplněn o další pasivní ochranu (hrotovou, síťovou, lankovou nebo chemickou).
Funkčnost a skutečnou účinnost, potvrzují zkušenosti s víceletým provozem těchto certifikovaných a odzkoušených prostředků na mnoha objektech různého charakteru.
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