
 

Nová generace bezdrátových hlásičů EPS SWING 

První bezdrátové systémy elektrické požární signalizace sestávaly z bezdrátových 

hlásičů a radiových rozhraní, která komunikovala s bezdrátovými hlásiči ve svém 

bezprostředním dosahu. Radiová rozhraní se rozmísťovala po objektu na stávající 

kabelové vedení k běžným požárním hlásičům. Z důvodu problematického šíření 

radiového signálu uvnitř budov bylo nutno přivádět kabely a instalovat rozhraní co 

nejblíže ke hlásičům. Vzhledem k požadavku normy EPS na přenos stavu hlásiče 

minimálně jedenkrát za minutu (na rozdíl od kontroly přítomnosti bezdrátových 

požárních hlásičů v zabezpečovacích systémech pouze jedenkrát za den) byla 

dalším slabým článkem malá životnost baterií. Celý takto koncipovaný bezdrátový 

systém tak sloužil spíše jen jako doplněk standardních „drátových“ hlásičů v místech, 

kde nebylo možno z estetických důvodů instalovat kabely a bezdrátové systémy byly 

proto okrajově využívány prakticky jen v umělecky hodnotných interiérech. 

Zkušenosti z mnoha tisíc instalací EPS však ukazují, že u většiny objektů se ihned od 

počátku užívání mění vnitřní dispoziční řešení, například velikost a počet kanceláří, 

nájemních prostor v obchodních centrech nebo jejich využití. Při každé takové změně 

je nutné přemisťovat i hlásiče EPS a upravovat kabelové trasy, což nutí zasahovat do 

již dokončené stavby a značně omezuje po dobu rekonstrukce provoz a z něj 

plynoucí příjmy. Roste tím poptávka investorů po řešení, které by změny dispozic a 

outfit učinilo jednoduššími a přesně takovým přelomovým řešením je nová generace 

bezdrátových požárních hlásičů SWING. 

Na rozdíl od standardních bezdrátových systémů nekomunikují hlásiče SWING 

s rozhraním pouze napřímo, ale tvoří decentralizovanou síť, ve které si předávají 

informace mezi sebou navzájem až ve třech vrstvách. Dosah signálu se tím znatelně 

prodlužuje a snadno lze obejít překážky i silné vnitřní zdi budov. Hlásiče, přihlášené k 

jednomu společnému rozhraní, mohou být uvnitř budovy od sebe vzdáleny až 

úctyhodných 180 metrů (na volném prostranství až 1 kilometr) a umožňují tak 

zabezpečit s jediným rozhraním prostory až pětipodlažního objektu nebo 

decentralizované komplexy budov (rekreační střediska, skanzeny nebo staveništní 

komplexy buněk). Vše velmi rychle a bez narušení provozu.  

Přenos informací je díky topologii MESH vysoce spolehlivý. Hlásiče SWING vysílají 

stavové signály na 23 kanálech pásma SRD 868, respektive na 20 kanálech pásma 

LPD 433. Při ztrátě spojení hlásiče s nejbližším sousedem v dosahu (například 

vlivem rušení od cizího VF zdroje) se dotčený hlásič nejprve pokusí navázat 

komunikaci na jiném vysílacím kanálu v rámci hlavního pásma. Pokud se mu to 

nepodaří, automaticky přeladí do pásma záložního, kde se opět pokusí postupně na 
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všech kanálech spojení obnovit. Po druhém neúspěšném pokusu (pokud je například 

sousední hlásič odcizen nebo poškozen) přesměruje komunikaci na jiného souseda 

v dosahu. Uvedená dynamická rekonfigurace přináší vysokou bezpečnost přenosu 

zpráv, velmi pohodlnou instalaci a naprosto jednoduché provádění změn – hlásič lze 

při stavebních úpravách bez problémů přemístit na jiné vhodné místo a spojení v síti 

se na optimální úroveň nastaví zcela automaticky.  

Velkou předností bezdrátových hlásičů FDOOT271 v systému SWING je jejich 

univerzální použití. Čtyřsenzorové hlásiče s technologií ASA trvale porovnávají 

průběh signálu naměřený v prostředí instalace se vzorky projevů požáru a jiných 

nepožárních projevů, které jsou uloženy v paměti. Reakce pak závisí na parametrové 

sadě, zvolené přesně podle typu chráněných prostor. Je tak možné extrémně rychle 

rozpoznat požár tam, kde je třeba velmi rychlého zásahu pro odvrácení značných 

škod vznikajících již v raném stadiu požáru (například výpočetní centra, domovy 

seniorů se ztíženou pohyblivostí, archivy nebo depozitáře umění), případně v halách 

s vysokým stropem, kde trvá transport kouřových částic k hlásiči delší dobu. Na 

druhou stranu jsou hlásiče bezkonkurenčně odolné proti klamným podnětům, jako 

jsou mlha, pára, kouř vznikající při sváření, divadelní kouřové efekty, výfukové plyny, 

cigaretový kouř apod. Připočteme-li vysoký stupeň krytí IP44, rozsah pracovní teploty 

od -10 do +55°C a elektromagnetickou odolnost až 30V/m, mohou být hlásiče 

SWING bez problémů nasazeny i do velmi náročných průmyslových aplikací.  

V neposlední řadě si zaslouží pozornost velmi výkonná lithium-thionylchloridová 

baterie s kapacitou 10Ah, která i při plné komunikaci v síti s 30 hlásiči zabezpečí 

minimálně tříletý provoz hlásiče. V teoretickém případě, kdy by hlásič komunikoval 

samostatně přímo s rozhraním, vydrží baterie dokonce až 8 let. Baterie je instalovaná 

v hlásiči, nikoli v jeho patici, což činí její výměnu velmi snadnou – hlásič se dá 

sejmout nástavcem na zkušební tyči z výšky až 8m. Třešničkou na dortu zejména 

v umělecky, historicky nebo designově hodnotných interiérech je více než 200 

barevných variant provedení hlásičů a patic SWING. 

Systém SWING díky výše uvedeným unikátním vlastnostem naplno otevírá novou 

kapitolu historie EPS. Spojuje nejspolehlivější detekci požáru na trhu, vysokou 

odolnost, maximálně zabezpečenou komunikaci a obrovskou flexibilitu s 

jednoduchostí instalace a levným provozem. Započteme-li náklady za materiál a 

práci při budování kabelových tras a nosných konstrukcí, za projektové, přípravné a 

dokončovací práce či za čas, nutný pro vyhledávání a odstraňování chyb na 

kabeláži, je cena bezdrátového systému EPS SWING porovnatelná s cenou klasické 

„drátové“ instalace. Navíc znamená pouze zanedbatelný zásah do interiérů, 

nenarušuje kontinuitu provozu ve stávajících budovách a podstatně zjednodušuje 

změnu dispozic.  
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