Bezpečnost, rady a tipy pro účinné zabezpečení objektů
Často se setkávám s dotazy ohledně elektronického zabezpečení objektů, na co si dát pozor a před čím se
vyvarovat.
-

Za rok 2012 došlo k 363.729 krádeží vloupáním, přičemž průměrná škoda při jednom vloupání
činila 33.023 Kč (zdroj PČR) – za tuto částku již lze pořídit velmi kvalitní elektronický
zabezpečovací systém.

Pro opravdu kvalitní a funkční elektronický zabezpečovací systém (dále jen EZS) je potřeba věnovat
pozornost výběru, jak systému, tak montážní firmy. Po několikaletém působení v této oblasti preferujeme
výrobky české firmy Jablotron, která své partnery pravidelně školí a dbá na vysoký standard montážních
firem. Na co si tedy dát pozor a co by měl systém splňovat?
-

vždy vybírejte firmu s dobrými referencemi
technik firmy Vám musí být schopen poradit s výběrem, navrhnou systém a posoudit
bezpečnostní rizika
nadstandardní záruka (Jablotron 5let v případě montáže certifikovanou servisní firmou)
certifikace systému podle ČSN EN 50131-1 do stupně 2 (nízká až střední rizika)
možnost připojení na pult PCO (při instalaci dáváme půl roku připojení zdarma)
možnost pozdějšího rozšíření systému
široká nabídka detektorů (pohybový, kouřový, rozbití skla, úniku plynu, venkovní a další)
jednoduchá vzdálená správa – možnost kontroly přes mobil, internet, aplikace pro chytrá zařízení
kvalitní servis a ochota přijet v sobotu i neděli
nabídka pravidelné revize zařízení (státem nařízenou roční dle ČSN)
tísňové poplachy v případě nouze či napadení

Často se setkáváme s předsudkem, který odsuzuje bezdrátový systém zabezpečení. V dnešní době jsou
tyto systémy stejně spolehlivé jako systémy drátové. Baterie v nich se mění pouze jednou za cca 3 roky.
(Montovali jsme velký bezdrátový systém s cca 90 detektory a za 4 roky měl pouze 1 falešný poplach –
záclona v otevřeném okně.)
V poslední době se často setkáváme s případy, kdy zloděj vnikne do objektu v době, kdy majitelé spí.
Věřte mi, je to velmi ošklivá zkušenost. Psychická újma bývá často vyšší než ta majetková. Moderní a
kvalitní alarm umožňuje tento problém řešit tzv. plášťovou ochranou. Což zjednodušeně znamená, že na
noc svým EZS uzamknete dveře a okna.
Vždy je potřeba každý systém řešit individuálně. Posoudit, kudy by mohl zloděj vniknout, zaútočit.
Zaměřit se na situační plán objektu, posoudit rizika a mnoho dalšího. Proto svěřte zabezpečení svého
majetku do rukou odborníků. Ať při samém návrhu nebo realizaci.
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