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Požadavky na připojení objektu na PMS a náklady na provoz, které hradí
žadatel
1)
Posouzení objektu
Toto posouzení je nutné z hlediska možností a způsobu připojení objektu na PMS, které musí být
provedeno spol. SISTEL International.
Žadatel přiloží k žádosti specifikaci EZS se spojením na zodpovědného technika.
2)
Montáž EZS
Požadovaný objekt musí být vybaven EZS, jehož komponenty byly homologovány na území ČR a ke
kterému přísluší platná revizní zpráva ve smyslu ČSN. Úroveň zabezpečení musí odpovídat kategorii
objektu z hlediska výše chráněných hodnot.
3)
Vstupní revize
Před každým připojením objektu je povinná vstupní revize zabezpečovacího zařízení, revize nesmí
být starší jednoho roku. Revize provádí firma, která EZS instalovala nebo lze využít společnosti
SISTEL International. Revize zařízení musí být prováděny minimálně jednou ročně.
4)
Vlastní připojení
Připojení objektu je možné čtyřmi způsoby v závislosti na možnostech a místní situaci:
a) Po telefonní lince pomocí telefonního komunikátoru (tento komunikátor je buď součástí
ústředny EZS, nebo musí být doplněn). Vždy je zapotřebí přívod přímé telefonní linky
k zabezpečovací ústředně, který zajistí uživatel.
b) Radiovým komunikátorem VHF (je dodáván jako přídavné zařízení).
c) Modemem GSM (je dodáván jako přídavné zařízení, je nutno mít k dispozici vlastní SIM
kartu).
d) Kombinací telefonního a radiového komunikátoru. Toto řešení je doporučeno pro zajištění
zvýšené bezpečnosti střežených objektů.
5)
Servis na zařízení
Servis je zajišťován na základě servisní smlouvy prostřednictvím montážní firmy EZS.
Veškeré změny systémového nastavení ústředen EZS jsou možné pouze za účasti zástupce
společnosti SISTEL International, která na požádání umožní montážní firmě EZS přístup do
programu. Toto opatření bylo přijato na základě případů neoprávněných zásahů do nastavení
komunikátoru u některých ústředen. Jedná se o opatření, které platí plošně pro všechny objekty
integrované do PMS. Změny systémového nastavení jsou nutné pouze v případě rozšíření systému,
zásadních změn v provozu systému nebo při výměně zabezpečovací ústředny, nikoli v případech
revize na zařízení, pravidelné údržby nebo změny uživatelských kódů.
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