
Příloha č. 3b  

 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS a elektronická kontrola vstupu EKV  

Integrovaný systém PZTS a EKV: 

 

 

 Systém  - část PZTS - musí splňovat požadavky na stupeň zabezpečení 3. střední až 

vysoká rizika dle ČSN EN 50 131-1 ed.2.  

 Ústředna – řídící jednotka s možností rozšiřování systému do maximálního počtu 12 

linek  

 Možnost připojení 32 linkových modulů pro napojení detektorů PZTS na každou z 

linek.  

 On-line ovládání linkových modulů a jednotlivých terminálů (čteček) 

 Systém umožňující modulární výstavbu.  

 Snadná rozšiřitelnost.  

 Možnost logického členění systému na podsystémy dle potřeb uživatele a možnost 

případných změn podle potřeb provozu. 

 Neomezený systém podsystémů. 

 Systém musí mít možnost integrace adresného bezdrátového systému PZTS ve stupni 

zabezpečení 3. střední až vysoká rizika dle ČSN EN 50 131-1 ed.2včetně adresných 

tísňových hlásičů. Komunikace bezdrátových hlásičů musí být obousměrná 

s okamžitou odezvou systému na událost 

 Systém musí mít integrovaný Systém elektronické kontroly vstupu (EKV) – 

plnohodnotně s certifikací dle ČSN EN 60839-11-1.  

 Možnost ovládání systému (podsystémů) PZTS identifikační kartou přes integrovaný 

systém EKV. 

 Rozhraní pro datovou komunikaci s přenosovým zařízením zajišťujícím přenos 

podrobných poplachových a provozních informací na PCO. 

 Možnost napojení řídících jednotek (ústředen) PZTS a EKV na centrální serverovou 

aplikaci za účelem jednotné správy identit v celém systému.  

 Funkčnost systému v rámci objektu bude zabezpečena i při ztrátě spojení s centrálním 

serverem, systém pokračuje v činnosti autonomně a veškerý provoz ukládá do interní 

paměti. Po obnovení komunikace pak data předá nadřazenému serveru 

 Správa systému prostřednictvím nadstavby klient-server. 

 Uživatel vlastnící jednu nebo více identifikačních karet nebo přístupových hesel je 

v systému veden jako jedna identita, které jsou na základě kategorie uživatele centrální 

aplikací přidělena přístupová práva k PZTS a EKV na jednotlivých objektech 

 Zavádění, rušení a editace karet bude prováděna v klientovi v prostředí Windows. 

Správci (musí umožňovat definovat více úrovní přístupových / administrátorských 

práv) zde nastavují parametry jednotlivých karet, nebo jejich skupin. Mezi parametry 

patří nastavení přístupu k jednotlivým čtečkám a omezení vstupu na časové zóny.  



 Typ zobrazovaných informací bude možné definovat podle úrovně oprávnění. Dále 

pak kompletní výpis všech událostí všech objektů zadavatele, editaci, blokaci a 

vytváření karet (správce) 

 Dále bude možno z klienta sledovat pohyb osob v objektu, omezit množství současně 

přítomných osob v zóně a vyhledávat konkrétní osoby.  

 V systému lze také definovat časová pásma trvalého otevření dveří 

 Systém bude dále vybaven funkcí Anti-passback - zamezení opakovaného vstupu 

(odchodu). Bude možné nastavit tři úrovně - promíjený, aktivovaný a s blokací karty. 

První úroveň pouze upozorňuje na nekorektní pohyb, druhá již brání průchodu, 

uživatel však návratem do části objektu, kde udělal chybu, kartu opět zprovozní, třetí 

úroveň v okamžiku chyby zablokuje kartu. Ta pak může být odblokována jen 

správcem karet. 

 Možnost vzdálené správy a údržby systému a aktualizace firmwaru.  

 Silné šifrování komunikace (AES -128).  

 Spojení se serverem přes TCP/IP s minimálními požadavky na datový tok (v řádech 

kB/s).  

 Při provozování klientských aplikací bude systém pracovat pouze s daty uloženými na 

severu, což znamená, že po ukončení klientského programu nezůstanou v klientském 

PC žádná citlivá data 

 

 

o Propoj: objektové zařízení – komunikátor 

 

 musí být podporován komunikační protokoly contact  ID, Ademco, SPELL 2 apod. 

Musí být připraveno pro implementaci dalších komunikačních protokolů dle 

specifikace zadavatele, a to i při provozu a používání systému po dobu minimálně 

10let. 

 Podpora přenosových kanálů  - LAN, GPRS/SMS, radiová síť  

 Možnost vzdálené aktualizace firmware a správy na úrovni technika přes některý 

přenosový kanál LAN, GPRS/SMS, radiová síť. 

 Podpora silného šifrování komunikace s PCO. 

 Rozhraní pro připojení ústředny – LAN, obousměrné seriové RS232 a simulace 

telefonní linky pro telefonní komunikátory (rozhraní CID, 4+2 atd.) 

 Kompatibilní se stávajícím SCO (modem Latis 2400N, PCO Latis II) 

 

 

 


