OCHRANA
SKLADU, KTERÁ
NIKDY NEZKLAME
Pokud jde o skladovací provozy, není požární bezpečnost
snadný úkol. Ve velkých otevřených prostorech s velkou
výměnou vzduchu se kouř rychle zředí, což omezuje účinnost
běžných požárních hlásičů. Díky kompaktní vertikální
výstavbě regálů, se požáry ve skladech mohou rychle šířit
a zbývá tak jen málo času na reakci. Tudíž je zde prostor pro
speciální hlásiče a nouzové ozvučení, které poskytují včasné
varování a stávají se tak nepostradatelnými pro bezpečnou
a rychlou
evakuaci skladu.
Název
produktu

PRVNÍ, KDO SE TO
DOZVÍ, JE PRVNÍ,
KDO JEDNÁ
Ve společnosti Honeywell vyvíjíme na
míru šité požárně bezpečnostní systémy
již desítky let. Víme, jak důležitá jsou
včasná varování pro zabezpečení skladu.
Naše řešení jsou navržena tak, aby
sloužila specifickým bezpečnostním
potřebám skladů všech velikostí a využití.
Bezpečnost vašeho objektu můžeme
zvýšit pomocí široké škály progresivních
požárních a ozvučovacích systémů
a bezpečnostních technologií.
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POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ

Systémy požární signalizace
Ústředny, napájecí zdroje, automatické,
tlačítkové a speciální hlásiče,
signalizační zařízení, I/O prvky,
bezdrátové prvky

Connected Life Safety
Services (CLSS)
Cloudové řešení, vzdálený přístup,
návrhy, oživení, sledování provozu
a údržba nových i stávajících instalací
požárních systémů
Sprinklery

Systémy evakuačního
rozhlasu a veřejného
ozvučení (PA/VA)
Řídící jednotky, zesilovače, rozvaděče,
mikrofonní stanice, hudební
přehrávače, reproduktory, zálohované
napájecí zdroje a kabeláž, simulace
srozumitelnosti řeči.

Signalizační
zařízení

Detekce požáru

Systémy odblokování
únikových východů

Nasávání
Kouř

Evakuační rozhlas
a ozvučení

Plamen
Teplo

Řídicí systémy
budov

Bezpečnostní
kamery

BEZPEČNOSTNÍ
ŘEŠENÍ
EZS - Elektronická
zabezpečovací signalizace

Plášťová
ochrana
Digitální správa videa
Kontrola vstupu

Ústředny, detektory, čtečky, zámky,
bezdrátové sítě, napájecí zdroje, šifrování,
obvodová ochrana

Biometrické čtečky

ACS - Systémy
kontroly vstupu

Termální
skenování

Čtečky RFID karet

Řídící jednotky, online/offline/
bezdrátové/biometrické čtečky, napájecí
zdroje, šifrování

Dohledové videosystémy
Záznamová zařízení, kamery, systém pro správu, analytika/AI, obvodová/perimetrická ochrana

PSIM - Systémy fyzické bezpečnosti
Správa informací o fyzickém zabezpečení

Ochrana osobních údajů
GDPR, šifrování, kybernetická bezpečnost

Analytika
Oznámení

CHRAŇTE VAŠE LIDI
A VAŠE ZBOŽÍ

Upřednostňujeme efektivní skladové operace a poskytujeme vám odolné,
Chápeme
potřebu
efektivity
skladových
provozech
našich
klientů aKdyž
poskytujeme
ergonomické
vybavení,
kterévevyhovuje
vašim
specifickým
potřebám.
Vám
tedy
spolehlivé
a uživatelsky
příjemné
technologické
Vašim
pro vás
pracuje
správná
sada nástrojů,
stane
se ochrana avybavení,
vedení lidíkteré
zpětvyhoví
do
specifickým
potřebám.
PokudNemůžete
pro Vás pracuje
správná
sada nástrojů,
stane
se ochrana osob
bezpečí snadnějším
úkolem.
předvídat
incidenty,
ale můžete
využít
asílu
majetku
Nemůžete
rizikové události, ale můžete
hlasu,snadnějším
evakuace a úkolem.
video řešení,
abystepředvídat
byli první,všechny
kdo zareaguje.
jim předcházet nebo omezit jejich následky pomocí vhodných bezpečnostních technologií.

VÁŠ KLÍČ KE SPOLEHLIVÉ DETEKCI POŽÁRU
.

VÝHODY
• Včasné varování k zahájení
řešení nastalé situace/události
• Vícenásobné úrovně poplachu
pro spuštění scénáře
odpovídajícího úrovni rizika

VESDA
VESDA VLI
VLI

Nasávací kouřový hlásič VLI (VESDA
Určeno pro znečištěné výrobní haly
Laser Industrial) je určen pro náročná
a sklady, VLI (VESDA Laser Industrial)
prostředí výrobních hal a skladů.
je vybaven několika specializovanými
Kombinuje inteligentní filtr odolný
vysokoobjemovými filtry, které
proti selhání s pokročilou bariérou
chrání detekční komoru a nasávač.
čistého vzduchu pro ochranu optiky.

• Rozmístění nasávacího
potrubí podle schéma šíření
kouře v daném prostoru
• Vhodné umístění hlásičů
pro snadnou údržbu
• Zprovoznění a servis mohou být
prováděny z jednoho místa
• Rozvržení nasávacího potrubí
lze přesně navrhnout

FAAST LT-200 EB
Navržený pro instalace i ve velmi
náročných podmínkách s obtížnou
údržbou, nebo kde jiné metody detekce
kouře nejsou tak efektivní. Je vhodný
také pro menší aplikace, kde je velmi
důležité včasné varování a zároveň i pro
širokou škálu aplikací třídy C. Součástí je
předkonfigurovaný esserbus® koppler.

VESDA VEP A VEU
VESDA VEP A VEU
Díky displeji s úhlopříčkou 3,5“ používají
Řada kouřových hlásičů VESDA
oba tyto produkty nejpokročilejší
‑E VEP/VEU s 3,5“ displejem přináší
detekční technologii pro velmi včasné
nejmodernější detekční technologii,
varování a nejlepší potlačení rušivých
která poskytuje velmi včasné
poplachů pro širokou škálu aplikací.
varování a nejlepší potlačování
Obě tyto nabídky se výborně hodí
falešných poplachů na trhu pro
pro vysoké sklady a skladování
širokou škálu aplikací. Oba typy se
ve vysokých regálech.
výborně hodí pro vysoké sklady se
skladováním ve vysokých regálech.
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DETEKCE KOUŘE
V OTEVŘENÉM PROSTORU
Lineární kouřové hlásiče s technologií
obrazové detekce kouře v otevřených
prostorech OSID využívají vysoce pokročilý
matematický algoritmus na úrovni pixelů,
s jehož pomocí vyhodnocují přítomnost
kouřových částic v infračerveném
(IR) a ultrafialovém (UV) záření, což
zvyšuje odolnost proti falešným
poplachům. Systém OSID poskytuje
cenově přijatelné, spolehlivé a snadno
‑instalovatelné řešení pro vaše prostory.

SPOLEČNOST HONEYWELL JE PŘÍTOMNA. VE
SKLADECH PO CELÉM REGIONU A PO CELÉM SVĚTĚ.
DEK STAVEBNINY
PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA

DRE
ELBLĄG, POLSKO

LOGISTICKÁ HALA HENKEL
POZNAŇ, POLSKO

LOGISTICKÉ CENTRUM KAN
BIAŁYSTOK, POLSKO

LOGISTICKÁ HALA JTI
GOSTKOWO, POLSKO

LOGISTICKÉ CENTRUM KAUFLAND
PLOJEŠŤ, RUMUNSKO

ZALANDO
AMERYKA N. OLSZTYNEK
POLSKO

LOXXESS
TACHOV U NOVÉHO BORU, ČESKÁ
REPUBLIKA

LOGISTICKÉ DEPO REWE
RŮZNÁ MÍSTA

PROLOGIS DCO4
NEHVIZDY, ČESKÁ REPUBLIKA

VETROPLUS PLOTIŠTĚ NAD LABEM
HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKÁ REPUBLIKA

SKLAD ARICESTI
PRAHOVA, RUMUNSKO

LOGISTICKÝ PARK SEGRO
PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA

SKLAD SAMEDAY (EMAG)
BUKUREŠŤ, RUMUNSKO

WDP INDUSTRIAL PARK –
DRAGOMIREȘTI
BUKUREŠŤ, RUMUNSKO

CTPARK
ZAVAR, ČESKÁ REPUBLIKA

AMAZON
RŮZNÁ MÍSTA
ARVATO
STRYKÓW, POLSKO
IRON MOUNTAIN
REGUŁY, GDAŇSK, POLSKO
IRON MOUNTAIN
BUKUREŠŤ, RUMUNSKO

Honeywell, spol. s r.o.
Honeywell | Fire and PA/VA Solutions
V Parku 2326/18
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www.hls-czech.com

SKLAD SAUBERMACHER
KIDRICEVO, SLOVINSKO
LOGISTICKÉ CENTRUM IKEA
JAROSTY, POLSKO
IKEA
RŮZNÁ MÍSTA, RAKOUSKO
PROLOGIS
BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA

Nelze vyloučit chyby tisku a sazby.
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CELOSVĚTOVÝ STANDARD
PRO BEZPEČNOST
SKLADU
• Přizpůsobitelné a ověřené
řešení detekce a evakuace
• Vysoké standardy spolehlivosti
a bezpečnosti po celém světě
• Úplná zpětná kompatibilita
se stávajícími systémy
• Nízké náklady na údržbu
a dlouhá životnost
• Široká škála produktů
pro kritická prostředí
• Evakuace je v souladu
s předpisy podporována
také hlasovými zprávami

