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Chránený 
objekt 

Delíme na - mechanické zábrany a detekčné. 
 
Mechanické zábrany – bramo valce samotne alebo s elektrickými kontaktmi   
 

 
 Mechanická bariéra s elektrickým kontaktom poskytuje sabotážnu detekciu aj detekciu 
narušenia. Sabotážna detekcia pokiaľ sa narušiteľ pokúsi prestrihnúť vnútornú cievku zapojenú do 
sabotážnej slučky, vznikne podnet pre vyhlásenie sabotážneho poplachu. Detekcia narušenia 
pokiaľ narušiteľ pri pokuse o narušenie bariéry stlačí vonkajšiu cievku tak, že sa dotkne vnútornej 
cievky, vznikne podnet pre vyhlásenie poplachu. 
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Detektory pre perimetrickú ochranu 

 
PIR detektory pre vonkajšie použitie 
 
- vonkajšie PIR musia byť prispôsobené pre činnosť vo vonkajšom prostredí takže musia 

spoľahlivo pracovať v teplotách -25°C až 40°C  
- detekčný dosah majú 100m až 180m 
- detekčný uhol α = 1° až 3° 

 
 
Detekčná charakteristika PIR detektora s dlhým dosahom: 

 
 

 
 

 Detektory obvykle používajú dva samostatné pyroelementy a dve samostatné optické 
sústavy. Signál je spracovávaný v dvoch nezávislých elektronických obvodoch s vyhodnotením 
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charakteristík nábežnej a zostupnej hrany signálu. To zaisťuje vysokú spoľahlivosť detekcie 
a odolnosť proti vplyvom prostredia. 
 

MW – mikrovlné detektory 
  

- pracovná frekvencia 10,525 GHz 
- vyhodnocovanie na základe doplerovho javu 
- vysielač aj príjmač sú umiestnené v jednom púzdre 
- pracujú na princípe dopplerovho javu 
 
Tieto detektory sú nepriaznivo ovplyvňované vonkajším prostredím sneženie, dážď, vietor, 
ktoré spôsobovať falošné poplachy. Preto MW detektory určené do vonkajšieho prostredia 
bývajú vybavené doplňujúcimi obvodmi na ochranu proti falošným poplachom. Ide napríklad o 
obvody potláčajúce signály z tesnej blízkosti, ktoré obmedzujú vplyv dažďa, vibrácií a vetrom 
unášaných predmetov. Niektoré detektory na zvýšenie odolnosti používajú duálnu konštrukciu. 
Duálne MW detektory používajú dva prijímacie kanály. Aby bol vyvolaný poplach, musia 
vyhodnocovacie obvody sledujúce oba kanály zaznamenať pohyb na dráhe aspoň 20 cm. 
Detektory bývajú chránené proti sabotáži. Štandardne sú vybavené sabotážnym kontaktom na 
ochranu proti otvoreniu krytu. Detektory určené pre vyššie riziká sú chránené proti zakrytiu 
detektora. Ochranné obvody napríklad umožňujú rozlíšiť zablokovanie zväzku mikrovlnej 
energie umiestnením predmetu, ktorý neprepúšťa mikrovlný, vo vzdialenosti do 15 cm od 
antény. Súčasne pri tom kontroluje funkciu vysielača a prijímača. 
 
Detekčná charakteristika MW detektora: 

 
 

 Dosah [m] Šírka det. Plochy [m]
Krátky dosah 7-10 9 
Stredný dosah 24 24 
 46 12 
 15-61 0,9-7 
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Dlhý dosah 30-122 0,9-8 

 
 
 
 
 
 

 
Ak je potrebné v chránenom priestore použiť 
súčasne viac MW detektorov, hrozí 
nebezpečenstvo vzájomného ovplyvnenia 
detektorov. Preto niektoré typy detektorov sú 
vybavené multiplexným systémom, ktorý 
umožňuje vzájomnú) synchronizáciu 
detektorov. Pri využití multiplexu vždy vysiela len 
jeden zo skupiny maximálne 16 
synchronizovaných detektorov. 
 
 
 
 
 
 Mikrovlné bariery: 
  
 Na stráženie objektov s väčšou plochou je vhodnejšie použiť mikrovlné bariéry. 
Mikrovlné bariéry pri svojej činnosti nevyužívajú Dopplerov jav. MW bariéra využíva princíp 
vyhodnocovania zmeny signálu. Zmena amplitúdy prijatého signálu je priamo úmerná veľkosti 
a hustote cieľa. Novšie typy bariér pracujú vo frekvenčnom pásme 24,125 GHz (tzv. pásmo K), 
staršie používajú frekvenciu v pásme 10,125 GHz (pásmo X). Vzhľadom k tomu. že na ochranu 
perimetra sa používa niekoľko bariér, je potrebné zaistiť odolnosť bariér pred vzájomným 
ovplyvnením. Toto možno dosiahnuť moduláciou vysielanej frekvencie. Ak sa bariéry montujú v 
bezprostrednej blízkosti, možno naviac použiť synchronizáciu modulačných frekvencií na 
princípe master-slave. 
 
Detekčná charakteristika mikrovlnej bariéry: 

 
 
 

 Dosah [m] Šírka det. Plochy [m]
Krátky dosah 30 6 
Stredný dosah 100 6 
Dlhý dosah 180-450 12 
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Pri používaní tohto typu zariadenia je potrebné rešpektovať vyžarovací diagram vysielača, 
ktorý má eliptický tvar. Vzhľadom k tomu je potrebné dodržať správnu výšku snímača nad 
zemou, aby nevznikli "slepé" miesta, ktoré by bolo možné podliezť. Treba ošetriť priečne 
terénne vlny, za ktorými sa môžu vyskytnúť priestory nekontrolované závorami. Ďalej treba 
dbať o správne umiestnenie vzhľadom k oploteniu tak, aby sa vyžarovací diagram nedotýkal 
plota, alebo ho dokonca nepresahoval, pretože pohyby plota alebo za plotom by mohli vyvolať 
falošné poplachy. V zabezpečenom priestore sa nemajú vyskytovať pohybujúce sa predmety, 
vysoká tráva, kríky alebo stromy, ktoré môžu spôsobovať vznik falošných poplachov. Na druhej 
strane sú mikrovlné závory odolné voči negatívnemu pôsobeniu počasia - dážď alebo sneh 
majú minimálny vplyv na ich činnosť a ich výhodnou vlastnosťou je značný dosah (200 až 300 
m). 
 

 Infračervené závory: 
 
Infračervená závora je zariadenie, ktoré reaguje na základe prerušenia infračerveného lúča 

vysielaného medzi vysielačom a prijímačom a na to vyvoláva poplachový stav. Používajú sa rôzne 
konštrukcie optických detektorov: 

• jednosmerné optické detektory - pozostávajú z vysielača a prijímača infačerveného svetla. 
Prijímač reaguje na prerušenie svetelného lúča. Vysielač a prijímač sú vzdialené 50 až 150 m, 
pričom medzi nimi prebieha jeden alebo viac lúčov. Pri prerušení niektorého z nich dochádza k 
vyhláseniu poplachu. Vysielače bývajú vybavené modulátormi, ktoré modulujú svetelný tok pre 
zvýšenie odolnosti proti oslneniu cudzími zdrojmi žiarenia. Infračervené závory sa môžu 
aplikovať v rovnom teréne s priamou viditeľnosťou medzi vysielačom a prijímačom. Rizikovými 
faktormi falošných poplachov sú hmla, padajúci sneh, silný dážď alebo priame slnečné svetlo. 
Proti zaroseniu optiky alebo nánosu vlhkosti z vonkajšej strany sa detektory vybavujú vy-
hrievaním. Niektoré detektory sú konštruované tak, že v dolnej časti detektora sú špeciálne 
drážky, ktoré umožňujú prechod lúčov i pri úplnom pokrytí krytu napr. námrazou. Pri použitím 
detektora s dvomi lučmi sa zvyšuje spoľahlivosť detekcie pri strate energie lúča dokonca až pri 
99%. Pri použití asférických šošoviek oproti Fresnelovým zaisťujú oveľa presnejšie definovanie 
infračervených lúčov. 

 
Vysielač Prijímač 

• reflexné optické detektory s optickou bariérou - majú vysielač aj prijímač zabudované v 
jednom puzdre, pričom na odrazenie svetelného lúča z vysielača do prijímača sa používajú 
špeciálne odrazové plochy spravidla realizované prostredníctvom retroreflexných prvkov. 
Detektory podobne ako jednosmerné optické detektory reagujú na prerušenie svetelného lúča. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   reflexné odrazové detektory - reagujú na zmenu jasu určitého vopred daného miesta, ktorá 
nastane napríklad v dôsledku vloženia predmetu s inou odrazivosťou. 

Detektor Objekt 
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Viaclúčové bariery: 
  
Detekčná časť bariéry sa skladá zo štyroch výkonných vysielačov a štyroch 

prijímačov. Každý vysielač ožaruje všetky prijímače a každý prijímač prijíma signály od každého 
vysielača. Takto sa vytvorí veľmi ťažko prekonateľná sieť 16-tich vzájomne sa krížiacich lúčov. 
Tým je daná minimálna vzdialenosť medzi vysielacou a prijímacou stranou bariéry 10m a 
maximálna vzdialenosť 150m. Každý vysielač bariéry má kužeľovú vysielaciu charakteristiku, ktorá 
pokryje všetky prijímače.Technológia odstupňovanej odozvy bariér umožňuje zníženie počtu 
falošných poplachov pri zachovaní vysokejkvality detekcie.  

 
 
 
Použitie: 

  
 
 
 
 
 
 
 Detekcia prekonávanie plotov: 
 
Do tejto skupiny patria rôzne detekčné systémy, ktoré majú spoločné vyhodnocovanie útoku na 

plot ohraničujúci chránený perimeter. Detekčné systémy využívajú rôzne princípy vyhodnotenia 
pohybu pletiva, ktorý nastáva pri pokuse o prelezenie plota, jeho prestrihnutie alebo zdvihnutie a 
podlezenie. Na vyhodnotenie útoku sa používajú nasledujúce princípy: 

•    elektromechanické vyhodnocovanie mechanického napätia drôtov, 
•    otrasové detektory umiestnené na pletive alebo stene plota. 
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•    vyhodnocovanie zmien primárnych parametrov detekčného kábla. 
 
Vyhodnocovanie napnutia drôtov: 
Princíp tohoto spôsobu detekcie narušenia plota spočíva vo vyhodnocovaní mechanického 

napätia drôtov tvoriacich plot. Drôt je napínaný na ťah silou niekoľko kN pružinami upevnenými na 
nosných stĺpoch. V kľudovom stave je ťah oboch pružín na drôt vyrovnaný a snímací kontakt je 
rozopnutý. Pri pokuse o prelezenie alebo prestrihnutie plota sa poruší rovnováha na kontakte a 
kontakt zopne. Vyhodnocovacia jednotka je podlá stavu príslušného kontaktu rozhodnúť, v ktorej 
sekcii plota došlo k narušeniu. 

 

 
Bezpečnosť a spoľahlivosť detekcie závisí od dostatočného napnutia drôtov. Drôty sa nesmú 

pohybovať v dôsledku vetra, dažďa alebo iných poveternostných vplyvov. Poplachový kontakt by 
tiež nemal reagovať, ak sa na plot posadí vták alebo po ňom lezie drobný živočích (myš, veverica 
apod.). Systém by tiež nemal reagovať na pohyby vegetácie dotýkajúcej sa drôtov. Z toho vyplýva 
požiadavka na napnutie drôtov veľkou silou. To ale vyvoláva požiadavku na vysokú kvalitu drôtu, 
ktorý by nemal byť príliš pružný ani mäkký, aby sa nenaťahoval ani pri viacročnom použití. Naviac 
drôt musí odolávať vplyvom poveternostných podmienok - najmä musí odolávať korózii. 

 
 
 

 Systém je tvorený vyhodnocovacou jednotkou a detekčným káblom, ktorý je pripevnený na 
pletive plota alebo na stene. Detekčné káble sú veľmi citlivé na mechanické namáhanie. V prípade 
pokusu o prerušenie plota alebo jeho prelezenia alebo prerazenia steny, na ktorých sú detekčné 
káble pripevnené, mechanické napätie vznikajúce v plote alebo v stene 
spôsobí nepatrný pohyb detekčného kábla. Elektromechanický jav nazývaný ako triboelektrický 
efekt vyvolaný týmito pohybmi umožní prenos náboja medzi vodičmi v kábli, čím vznikne na konci 
kábla striedavé napätie. Vyhodnocovacia jednotka potom zosiluje a analyzuje striedavý signál v 
akustickom frekvenčnom pásme odpovedajúcemu mechanickému 
budeniu kábla. Maximálna dĺžka zóny upevneného na obvyklom plote z bežného pletiva vysokom 
2m je až 300m. 
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Detekcia pohybu v prerimetrii 
 
 Štrbinové kábla: 
Štrbinové káble sú koaxiálne káble so štrbinami uložené pod úrovňou terénu. Káble sú 

napájané vysokofrekvenčným striedavým napätím vytvárajúcim okolo kábla elektromagnetické 
pole. ktorého vlastnosti sa zmenia pri narušení osobou. Štrbinou v tienení vysielacieho kábla 
elektromagnetická energia uniká z kábla a je detekovaná štrbinou v tienení paralelne vedeného 
prijímacieho kábla. Káble môžu byť uložené v ľubovoľnom médiu - hlina, piesok, štrk, betón alebo 
asfalt - a vždy vytvárajú rovnaké priestorové detekčné pole, ktoré sleduje profil terénu. Káble by 
mali byť umiestnené uprostred voľného koridoru šírky cca.5m, v ktorom by sa nemali vyskytovať 
kovové alebo pohybujúce sa objekty. Káble by mali byť vedené najmenej 3m od veľkých 
pohybujúcich sa objektov, akými sú napr. plot so splietaným pletivom. DÍžka detekčnej zóny môže 
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byť v rozmedzí 10 - 200m, t.j. dá sa prispôsobiť požiadavkám danej inštalácie. Detekčné káble sa 
dodávajú v dvoch prevedeniach. Prvé vysielací a prijímací kábel umiestnený v spoločnom plášti, je 
teda nutný len jeden výkop a inštalácia je tak časovo i finančne menej náročná. Detekčné pole pre 
túto variantu je zhruba Im vysoké a 2m široké. Skutočné rozmery detekčného poľa závisia na 
hĺbke uloženia káblov, type média v ktorom sú káble uložené a nastavení prahu detekcie. Pre 
inštalácie, kde je dostatok voľného priestoru a je požadované širšie detekčné pole, je vhodný 
druhy typ. Toto riešenie má vysielací a prijímací kábel uložený oddelene v samostatných 
výkopoch, odstup káblov môže byť až 2m. Detekčné pole je tak zhruba Im vysoké a až 3m široké. 

 

 
 
 
Zemné tlakové hadice: 

 
Zemné tlakové hadice sú hydraulickým tlakovým detektorom, v ktorom je natlakovaná 

nemrznúca kvapalina pôsobiaca ako nosič zvuku (presnejšie zmien tlaku okolia), ktorého zmeny 
sa následne vyhodnocujú. Pri prechádzaní narušiteľa chráneným priestorom vzniká v zemi 
seizmická vlna. ktorá sa šíri pôdou. Seizmická vlna spôsobí vznik akustickej vlny v tlakovej hadici. 
Hadica ja ukončená membránou, ktorá ovláda otrasový detektor (napr. piezoelektrický kryštál). 
Elektrické napätie generované kryštálom spracováva procesorová vyhodnocovacia jednotka, ktorá 
svojimi výstupmi ovláda poplachovú ústredňu. 

Hadice sa ukladajú do hĺbky 10 - 20 cm (v prípade potreby aj viac) paralelne vzdialené asi 1 m. 
Jeden úsek môže byt dlhý až 200 m. Hadice tiež môžu kopírovať akokoľvek členitý terén na 
obvode pozemku, môžu sa ukladať aj pod tvrdé povrchy vozoviek. 
 


