Typ

A1

Popis

Vstup do objektu využívaný výhradně jako NOUZOVÝ
VÝCHOD

Vybavení

Poznámky

Paniková klika nebo hrazda

Dveře je možné otevřít pouze při evakuaci. Pokud je únik jakýmkoli
způsobem blokován, musí být umožněno nouzové otevření kíče
uloženého u východu. Otevření je signalizováno systémem PZTS.

Magnetický dveřní kontakt (PZTS)
Paniková klika nebo hrazda

A2

Vstup do objektu využívaný výhradně jako NOUZOVÝ
VÝCHOD

Magnetický dveřní kontakt (PZTS)
Přídržný magnet
Nouzové tlačítko

Dveře je možné otevřít pouze při evakuaci. Pokud je únik jakýmkoli
způsobem blokován, musí být umožněno nouzové otevření pomocí
tlačítka nebo kíče uloženého u východu. El. zámky, či otvírače musí být
REVERZNÍ. Otevření je signalizováno systémem PZTS.

Kamera
Mechanický zámek

B1

Vstup do objektu využívaný výhradně PERSONÁLEM
(např. zásobování kuchyně)

Magnetický dveřní kontakt (PZTS)
Kamera
El. zámek či otvírač nebo přídržný magnet
Magnetický dveřní kontakt (PZTS)

B2

Vstup do objektu využívaný výhradně PERSONÁLEM
(např. zásobování kuchyně)

Kamera
Čtečka
Nouzové tlačítko (pokud je blokován únik)
Zvonkové tablo
Elektrický zámek, otvírač nebo přídržný magnet
Magnetický dveřní kontakt (PZTS)

C

Vstup do objektu využívaný ŽÁKY a NÁVŠTĚVNÍKY

Kamera
Čtečky příchod / odchod
Nouzové tlačítko
Zvonkové tablo s kamerou - venkovní

D1
D2

Pokud východ slouží jako únikový, musí být umožněno nouzové otevření
pomocí kíče uloženého u východu. Neoprávněné otevření je
signalizováno systémem PZTS a CCTV.
Pokud východ slouží jako únikový, musí být umožněno nouzové otevření
pomocí tlačítka nebo kíče uloženého u východu. El. zámky, či otvírače
musí být REVERZNÍ. Neoprávněné otevření je signalizováno systémem
PZTS a CCTV. Pokud je domovní telefon využíván pro vzdálené
ovládání, je nutné vybavit tablo kamerovým modulem pro idetntifikaci
vstupující osoby.
Vstup je možný pouze po přiložení identifikačního média, nebo na
základě identifikace osoby pomocí kamery ve zvonkovém table. Pokud je
vstup zároveň únikovým východem (a průchod je blokován ve směru
úniku), musí být umožněno jeho nouzové otevření pomocí tlačítka.
odchod návštěvy zajistí doprovod ze strany personálu, popřípadě je
možné využití zvonkového tlačítka.

Kamera

Vstupní prostory pro kontrolu DOCHÁZKY ŽÁKŮ

Vstupní prostory pro kontrolu DOCHÁZKY ŽÁKŮ

Čtečky příchod / odchod

Budou instalovány doplňkové čtečky sloužící pro kontrolu docházky žáků.

Kamera

Budou instalovány doplňkové čtečky sloužící pro kontrolu docházky žáků.
Případná instalace turniketů musí být provedena tak, aby v případě
evakuace musí být průchod zcela volný bez překážek na únikové cestě.
Musí posoudit zpracovatel PBŘ.

Čtečky příchod / odchod
Turniket
Nouzové tlačítko

