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1. Úvod 

 
Podniková norma MGS-S-REF-E Technické špecifikácie - Elektrické inštalácie, pozostáva 
z častí a kapitol, ktoré majú svoj názov a označenie. 
 
Niektoré časti normy MGS-S-REF-E spolu úzko súvisia, preto je nevyhnutné použiť ich 
spolu. 
 
Predmetom tejto kapitoly MGS-S-REF-E-13.1 je riešenie systému pre včasné rozpoznanie 
prvotných príznakov požiaru na výrobných jednotkách, ako aj v iných, dôležitých častiach 
podniku.  
 
Súvisiace časti a kapitoly:  

 MGS-S-REF-E-7.1, 

 MGS-S-REF-E-4.4, 

 MGS-S-REF-E-3.6, 

 MGS-S-REF-E-1, najmä kapitola MGS-S-REF-E-1.4. 
 
Kapitola MGS-S-REF-E-13.1 nahrádza: 
kapitola MGS-S-REF-E-13.1 je novou normou v systéme podnikových noriem MGS-S-
REF-E. 
 
Vypracovanie normy: 
kapitola MGS-S-REF-E-13.1 bola vypracovaná útvarom Rozvoj projektov - Skupina 
projektových inžinierov. 

2. Definície a pojmy 

Pre účely tejto normy platia nasledujúce definície a pojmy: 
 
Elektrická požiarna signalizácia (EPS): je ucelený systém zariadení, ktorý slúži 
v objektoch k zvýšeniu požiarnej bezpečnosti. 
 
Hlavnou úlohou EPS je včas rozpoznať už prvotné príznaky požiaru a poskytnúť tým čas 
na realizáciu účinného zásahu ešte pred rozšírením požiaru.  
 
Hlásič požiaru: je súčasť zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie, ktorá obsahuje 
najmenej jeden snímač, monitorujúci trvalo alebo v častých intervaloch aspoň jeden 
fyzikálny alebo chemický jav, súvisiaci s požiarom. 
Hlásič súčasne posiela aspoň jeden zodpovedajúci signál do ústredne elektrickej požiarnej 
signalizácie. 
 
Tepelný hlásič: je hlásič, reagujúci na zvýšenie teploty. 
 
Dymový hlásič: je hlásič, citlivý na časticové produkty horenia a/alebo pyrolýzy, ktoré sú 
rozptýlené v atmosfére (aerosóly). 
Dymové hlásiče možno ďalej deliť na ionizačné alebo optické. 
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Plynový hlásič: je hlásič, citlivý na plynné produkty horenia a/alebo tepelného rozkladu 
látok (pyrolýzy). 
 
Plameňový hlásič: je hlásič, reagujúci na elektromagnetické žiarenie z plameňa pri 
požiari. 
 
Hlásič s viacerými snímačmi: je hlásič, reagujúci na viac ako jeden jav požiaru. 
 
Viacbodový hlásič: je hlásič, reagujúci na jav snímaný v blízkosti viacerých pevných 
bodov. 
 
Líniový hlásič: je hlásič, reagujúci na jav snímaný v blízkosti jednej spojitej rovnej čiary. 
 
Nulovateľný (resetovateľný) hlásič: je hlásič, ktorý po reagovaní možno uviesť zo stavu 
signalizovania do základného stavu, v ktorom je pripravený reagovať, ak už netrvajú 
podmienky, ktoré spôsobili reakciu, bez výmeny akejkoľvek súčiastky. 
Nulovateľné hlásiče sa delia na samočinne, diaľkovo a  miestne nulovateľné. 
 
Nenulovateľný (neresetovateľný) hlásič (s vymeniteľnými súčiastkami): je hlásič, 
ktorý po reagovaní vyžaduje výmenu súčiastky alebo súčiastok na uvedenie do 
základného stavu pohotovosti snímania. 
 
Nenulovateľný (neresetovateľný) hlásič (bez vymeniteľných súčiastok): je hlásič, 
ktorý po reagovaní nemožno uviesť zo stavu poplachového signalizovania do základného 
stavu pohotovosti snímania. 
 
Dvojstavový hlásič: je hlásič, poskytujúci jeden z dvoch výstupných stavov, vzťahujúcich 
sa buď na základný stav alebo na stav signalizovania požiaru. 
 
Analógový hlásič: je hlásič, poskytujúci výstupný signál, ktorý predstavuje hodnotu 
snímaného stavu. 
 
Tlačidlový hlásič: je súčasť zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie, ktorá sa používa 
na ručné signalizovanie požiaru. 
V závislosti od zmeny stavu operačného prvku na poplachový stav sa tlačidlové hlásiče 
členia na hlásiče požiaru na priamu prevádzku a na nepriamu prevádzku. 
 
Tlačidlový hlásič na priamu prevádzku: je hlásič požiaru, v ktorom sa zmena stavu 
operačného prvku na poplachový stav uskutoční automaticky po porušení ochranného 
krehkého komponentu zo skla alebo z materiálu, ktorý sa na sklo podobá. 
 
Tlačidlový hlásič na nepriamu prevádzku: je hlásič požiaru, v ktorom si zmena stavu 
operačného prvku na poplachový stav vyžaduje ešte ďalšiu manuálnu operáciu po rozbití 
ochranného krycieho skla alebo materiálu, ktorý sa na sklo podobá. 
 
Ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie: je súčasť zariadenia elektrickej požiarnej 
signalizácie, ktorá najmä: 

a) dodáva elektrickú energiu iným častiam elektrickej požiarnej signalizácie, 

b) prijíma, vyhodnocuje a vysiela signály, 

c) sleduje správnu funkčnosť a signalizuje poruchu elektrickej požiarnej signalizácie. 
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Hlavná ústredňa: je ústredňa, ktorá prijíma a vyhodnocuje informácie z vedľajších 
ústrední.  
 
Vedľajšia ústredňa: je ústredňa, ktorá odovzdáva informácie o stráženom priestore a o 
svojej činnosti hlavnej ústredni.  
 
Stav signalizovania požiaru: je činnosť ústredne, pri ktorej je súčasne opticky 
a akusticky signalizovaný požiar a opticky signalizovaný stav v stráženom priestore. 
Táto činnosť ústredne nastane po tom, čo sa signály, prijaté z hlásičov, po ich spracovaní 
vyhodnotia ako porucha. 
 
Stav deaktivácie ústredne: je činnosť ústredne, pri ktorej sa skončia všetky 
zodpovedajúce indikácie. 
 
Stav skúšania ústredne: je činnosť ústredne, pri ktorej sa preskúmava spracúvanie 
a indikácia signálov o požiari zo zón a môže sa vyvolať alebo zrušiť len manuálnou 
operáciou. 
 
Zariadenie požiarnej poplachovej signalizácie: je súčasť zariadenia signalizácie 
požiaru, ktorá nie je súčasťou ústredne elektrickej požiarnej signalizácie. 
Používa sa na výstražné signalizovanie požiaru, napríklad ako akustické alebo optické 
signalizačné zariadenie. 
 
Zariadenie na prenos požiarnej signalizácie: je zariadenie, ktoré prenáša signál 
požiarnej signalizácie z ústredne elektrickej požiarnej signalizácie do ohlasovne požiaru. 
 
Ohlasovňa požiaru: je centrála, z ktorej možno trvalo iniciovať potrebné opatrenia 
požiarnej ochrany a hasenia požiarov. 

3. Elektrická požiarna signalizácia (EPS) 

3.1 Všeobecne 
Elektrická požiarna signalizácia, ako ucelený systém, musí obsahovať ústredňu, hlásiče 
požiaru, zariadenia signalizácie požiaru, zariadenia na prenos požiarnej signalizácie 
a napájacie zariadenie.  
Inštaláciu systémov EPS predpisujú príslušné zákony, normy STN, predpisy výrobcu EPS 
a táto norma MGS-S-REF-E-13.1. 
Projektovanie, montáž, opravy a kontroly EPS musia vykonávať právnické osoby alebo 
podnikajúce fyzické osoby prostredníctvom fyzickej osoby, spôsobilej pre túto činnosť, na 
základe odbornej prípravy a overenia vedomostí výrobcom EPS. 
Spôsobilosť sa dokladuje osobitným oprávnením o odbornej spôsobilosti.    

3.2 Požiadavky na systém EPS 

3.2.1 Elektrická požiarna signalizácia musí identifikovať najmenej jeden fyzikálny jav 
alebo chemický jav, spôsobený požiarom v stráženom priestore, akusticky alebo opticky 
signalizovať poplach v stráženom priestore alebo v jeho okolí a ovládať zariadenia, ktoré 
sú na ňu napojené. 
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3.2.2 Automatickými hlásičmi požiaru s individuálnou adresáciou musí byť v stavbe 
vybavený požiarny úsek s plochou väčšou ako 1 000 m2. 

3.2.3 Jednotlivé časti EPS musia byť vyhotovené tak, aby vyhovovali environmentálnym 
podmienkam pôsobenia a to najmä: 

a) vysokej a nízkej teplote okolia, 

b) vysokej relatívnej vlhkosti, 

c) prúdeniu vzduchu, 

d) dlhodobým účinkom vlhkosti, 

e) korozívnym účinkom oxidu siričitého, 

f) mechanickým otrasom, vibráciám a nárazom na povrch zariadení, 

g)  elektrostatickým výbojom a elektromagnetickým poliam, 

h) zmenám a prerušeniam napájacieho napätia. 

3.2.4 Časti EPS musia byť vyhotovené s krytím a vo vyhotovení, ktoré zodpovedá 
prostrediu, v ktorom sú inštalované. 

3.2.5 Spájacie prvky na prenos signálov musia zabezpečovať spoľahlivý prenos signálov 
medzi jednotlivými časťami EPS. 

3.2.6 Ústredňa EPS (ďalej len „ústredňa“) musí najmä: 

a) na základe príjmu signálov z pripojených hlásičov trvalo vyhodnocovať situáciu 
v stráženom priestore, 

b) kontrolovať svoj technický stav a signalizovať poruchu alebo zmenu technického 
stavu svoju, ako aj súčastí celého systému EPS (napr. skrat, prerušenie vedenia, 
porucha dodávky energie, nesprávna funkčnosť zariadenia), 

c) zobrazovať stav: 

 signalizovania požiaru, 

 signalizovania poruchy, 

 deaktivácie, 

 skúšania, 

 pokoja, 

d) ak sa to požaduje, umožniť vyslanie signálu požiarnej signalizácie, napríklad: 

 do zariadení akustického alebo optického signalizovania požiaru, 

 cez zariadenie prenosu požiarnej signalizácie na jednotku požiarnej ochrany, 

 cez ovládanie automatických zariadení požiarnej ochrany na automatické hasiace 
zariadenia. 

Údaje o zobrazovaných stavoch signalizovania požiaru musia byť uložené v pamäti 
ústredne a uschované najmenej počas dvoch týždňov (14 dní) aj pri výpadku elektrického 
prúdu. 

3.2.7 Ústredňa musí signalizovať požiar najneskôr do 10 s od uvedenia tlačidlového 
hlásiča do činnosti. Po zrušení stavu signalizovania požiaru alebo stavu signalizovania 
poruchy sa ústredňa musí najneskôr do 20 s vrátiť do stavu pokoja. 

3.2.8 Ústredňa sa musí vyhotoviť tak, aby sa uviedla do stavu signalizovania poruchy 
najneskôr do 100 s od vzniku poruchy alebo prijatia signálu o poruche. 
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3.2.9 Deaktivácia ústredne nesmie brániť ostatným indikáciám. 
Deaktivácia a opätovná aktivácia ústredne sa nesmú ovplyvniť nulovaním zo stavu 
signalizovania požiaru alebo stavu signalizovania poruchy. 
Deaktivácia ústredne musí byť indikovaná do 2 s od skončenia manuálnej operácie. 

3.2.10 Stav skúšania musí indikovať ústredňa opticky samostatným svetelným 
indikátorom alebo indikáciou pre jednotlivé zóny. 

3.2.11 Napájacie zariadenie ústredne musí zabezpečovať funkčnosť elektrickej požiarnej 
signalizácie pri krátkodobom poklese napätia alebo prerušení napájania. 
Napájacie zariadenie musí tvoriť najmenej jeden hlavný napájací zdroj a jeden náhradný 
napájací zdroj. 

3.2.12 Hlásič požiaru musí opticky signalizovať uvedenie do činnosti a mať svorky na 
vlastné pripojenie na ústredňu a svorky na pripojenie optickej a zvukovej signalizácie, 
umiestnenej mimo hlásiča. 
Optická a zvuková signalizácia, po uvedení do činnosti, zostáva v činnosti až do ich 
zrušenia. 
Odpojenie hlásiča požiaru nesmie ovplyvniť činnosť iných pripojených hlásičov požiaru. 

3.2.13 Oddeliteľný hlásič musí zabezpečiť diaľkové vyslanie signálu poruchy pri oddelení 
snímača od zásuvky. 

3.2.14 Tlačidlový hlásič na nepriamu prevádzku musí byť vybavený aretáciou, ktorá 
zaisťuje trvanie výstupného elektrického signálu od začiatku až do zrušenia aretácie.  

3.2.15 Tlačidlové hlásiče na priamu prevádzku a tlačidlové hlásiče na nepriamu 
prevádzku nemôžu byť umiestnené v jednej stavbe. 

3.2.16 Tlačidlové hlásiče sa spravidla umiestňujú v objektoch, v ktorých sú inštalované 
samočinné hlásiče požiaru a to najmä v únikových cestách a pri vstupoch do budov (pozri 
tiež 4.2.2.2). 

3.3 Podmienky prevádzkovania EPS 

3.3.1 Prevádzkovať možno len elektrickú požiarnu signalizáciu, ktorá má posúdenú zhodu 
vlastností s technickými predpismi a pre ktorú bolo vydané Vyhlásenie o zhode (pozri 
sprievodnú technickú dokumentáciu EPS). 

3.3.2 Počas prevádzkovania elektrickej požiarnej signalizácie môže byť ktorákoľvek jej 
súčasť nahradená iba súčasťou vyrobenou výrobcom EPS alebo s jeho súhlasom. 
Ak výrobca EPS zanikol alebo prestal pôsobiť v tejto oblasti, môže sa súčasť elektrickej 
požiarnej signalizácie nahradiť súčasťou s obdobnými vlastnosťami; aj na nahrádzajúcu 
súčasť sa vzťahuje ustanovenie odseku 3.3.1. 
O vhodnosti použitia nahrádzajúcej súčasti rozhodne fyzická osoba s osobitným 
oprávnením na inštaláciu a opravy zariadení EPS. 
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3.4 Kontroly EPS 

3.4.1 Kontroly EPS zabezpečuje a za ich vykonávanie zodpovedá užívateľ EPS. 
Elektrická požiarna signalizácia sa kontroluje: 

a) denne, 

b) mesačne, 

c) štvrťročne, 

d) ročne. 

3.4.1.1 Kontroly podľa odseku 3.4.1 písm. a) až c) alebo ich časti, ktoré nevykonáva 
ústredňa, môže vykonávať len poučený zamestnanec, zaškolený výrobcom alebo fyzickou 
osobou s osobitným oprávnením na inštaláciu a opravy zariadení EPS. 

3.4.1.2 Stav EPS, zistený kontrolou vykonanou podľa odseku 3.4.1 písm. a) až c), sa 
zaznamenáva do prevádzkovej knihy spolu s dátumom jej vykonania, menom, priezviskom 
a podpisom osoby, ktorá kontrolu vykonala. 
Ak vykonáva niektoré kontroly alebo ich časti ústredňa, za záznam možno považovať 
záznam z ústredne, založený v prevádzkovej knihe. 

3.4.1.3 Kontrolu podľa odseku 3.4.1 písm. d) môže vykonávať len fyzická osoba 
s osobitným oprávnením na kontroly zariadení elektrickej požiarnej signalizácie; 
táto osoba môže vykonávať aj kontroly uvedené v odseku 3.4.1 písm. a) až c). 
O vykonaní ročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie vydá fyzická osoba 
s osobitným oprávnením na kontroly zariadení elektrickej požiarnej signalizácie potvrdenie 
o vykonaní kontroly. V potvrdení je potrebné uviesť najmä: 

a) číslo potvrdenia, 

b) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá má osobitné oprávnenie na kontrolu 
zariadení EPS, 

c) číslo osobitného oprávnenia o odbornej spôsobilosti, 

d) názov alebo meno vlastníka EPS, 

e) výrobca a typ elektrickej požiarnej signalizácie, 

f) skutočný stav EPS, zistený kontrolou podľa odseku 3.4.5, 

g) dátum vykonania kontroly, 

h) podpis osoby, ktorá kontrolu vykonala. 

3.4.2 Denná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie zahŕňa kontrolu: 

a) zobrazovania stavu pokoja, stavu signalizovania požiaru, stavu signalizovania 
poruchy a stavu skúšania, 

b) signalizácie napájania z hlavného alebo náhradného napájacieho zdroja, 

c) stavu počítadla poplachov podľa záznamov v prevádzkovej knihe. 

3.4.3 Obsahom mesačnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie je: 

a) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia, 

b) kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení 
zobrazujúcich jednotlivé stavy, 

c) aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny), 

d) aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou. 
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3.4.4 Obsahom kontroly raz za tri mesiace je: 

a) kontrola náhradného napájacieho zdroja, 

b) kontrola hlásičov požiaru: 

 kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti, vrátane výmeny poškodených 
hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty, 

 funkčná kontrola hlásičov požiaru, 

 kontrola činnosti signálneho svietidla, pripojeného na hlásič požiaru, 

 kontrola uloženia záložných hlásičov, vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní 
a manipulácii s ionizačnými hlásičmi, 

c) funkčná skúška výstupov: 

 ovládacích zariadení, 

 zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy, 

 doplňujúcich zariadení, 

d) kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe. 

3.4.5 Obsahom kontroly raz za rok je: 

a) kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja, vrátane skúšobnej prevádzky 
EPS na náhradný napájací zdroj, 

b) kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy 
a doplňujúcich zariadení: 

 povrchu a vnútorného priestoru, vrátane jeho očistenia, 

 utesnenia vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc, 

 jednotlivých funkcií zariadení, vrátane dobíjania akumulátora, 

 napätia, dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení 
a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri 
pokojovom prúde, 

 záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu 
mimo prevádzky, 

 prepojenia jednotlivých zariadení, 

c) kontrola hlásičov požiaru: 

 funkčných parametrov hlásičov, 

 vizuálna a mechanická kontrola pätice, vrátane vyčistenia, 

 vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča, vrátane vyčistenia. 

4. Návrh elektrickej požiarnej signalizácie 

EPS musí byť navrhnutá tak, aby bola funkčne účelná, hospodárna a úmerná nákladom 
na protipožiarnu bezpečnosť vo vzťahu k chráneným hodnotám a pravdepodobnosti 
vzniku a rozšírenia požiaru. 

4.1 Protipožiarna bezpečnosť stavby (PBS) 

Projekt PBS nie je súčasťou projektu EPS, je však podkladom na jej vypracovanie 
a ustanovuje, ktoré priestory majú byť vybavené systémom EPS, signalizáciou a pod. 
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4.2 Projekt EPS  

4.2.1 V projekte EPS sa musí posúdiť nutnosť vybavenia EPS a stanoviť jej rozsah pre 
požiarne úseky alebo ich časti. 
Navrhnúť sa musí minimálne: 

a) druh, typ, počet a rozmiestnenie hlásičov požiaru, prípadne ďalších prvkov, 

b) spôsob údržby v špecifických podmienkach (napr. vysoká prašnosť - v nutných 
prípadoch sa napr. určí kratšia perióda čistenia hlásičov požiaru), 

c) umiestnenie ústredne EPS, doplňujúcich zariadení EPS a ich vzájomné 
prepojenie, 

d) náväznosť ovládaných zariadení a ústredne EPS podľa požiadaviek vyplývajúcich 
z celkového zaistenia požiarnej bezpečnosti posudzovaného požiarneho objektu 
alebo ich časti, 

e) spôsob prístupu k hlásičom, 

f) návrh na vybavenie zariadení EPS pohotovostnými a náhradnými dielmi podľa 
rozsahu navrhovanej EPS, 

g) požiadavky na pracovné sily, nutné pre zaistenie obsluhy a údržby, 

h) druh EPS, 

i) spôsob signalizácie poplachu. 

4.2.2 Projekt EPS môže vypracovať len fyzická osoba ktorá vlastní osobitné oprávnenie 
o odbornej spôsobilosti na projektovanie EPS.  

Overenie spôsobilosti vykonáva a oprávnenie vydáva výrobca EPS, ak má sídlo na území 
Slovenskej republiky, alebo jeho splnomocnený zástupca v Slovenskej republike na 
obdobie troch rokov.  

4.2.3 Projekt EPS musí byť v súlade s: 

a) legislatívou Slovenskej republiky, 

b) požiadavkami STN, 

c) predpismi výrobcu EPS, 

d) touto MGS-S-REF-E-13.1. 

4.2.4 Projekt EPS musí posúdiť Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru. 

4.2.5 Požiadavky na návrh EPS 

4.2.5.1 EPS musí byť navrhnutá tak, aby: 

a) všetky vznikajúce požiare boli signalizované samočinnými hlásičmi požiaru už 
v počiatočnom štádiu, 

b) bolo zaistené čo najrovnomernejšie účinné stráženie každého miesta v požiarnom 
úseku, 

c) umiestnenie jednotlivých prvkov EPS vylučovalo zníženie ich prevádzkovej 
spoľahlivosti, 

d) bola vylúčená nežiaduca funkcia hlásičov (falošný poplach), 

e) bol zaistený prístup k hlásičom pre ich údržbu alebo demontáž, 

f) elektrická inštalácia bola vykonaná podľa platnej slovenskej legislatívy. 
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4.2.5.2 EPS musí spĺňať aj nasledujúce požiadavky: 

a) v prípade rekonštrukcie existujúceho systému alebo doplnenia existujúceho 
systému EPS musí byť kompatibilná s existujúcim systémom a musí mať možnosť 
pripojenia k nadradenému systému a komunikácie s ním, 

b) ústredňa musí mať zabezpečený prenos informácií do nadstavbového 
vyhodnocovacieho systému, umiestnenému v ohlasovni požiarov, 

c) ústredňa musí mať signálny panel, 

d) spojovacia skriňa musí mať riešenú prepäťovú ochranu, 

e) pre vedenie použiť slaboprúdový kábel napr. typ JE-H(St)H-V alebo JCXFE-V, so 
zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa, s funkčnou schopnosťou pri požiari, 
bezhalogénové, plášť kábla červenej, resp. oranžovej farby (pozri tiež odsek 
4.2.6.4), 

f) pri súbehu s vodičmi silnoprúdu dodržať vzdialenosť min. 200 mm (pozri tiež 
odsek 4.2.6.7), 

g) káblové žľaby označiť nápismi EPS a Ex-ib (50 mm písmenami čevenej farby), 

h) rúrky vedenia EPS v trase označiť priečnymi pruhmi 100 mm červenej farby vo 
vzdialenostiach cca 5 m. 

4.2.6 Technické požiadavky na zariadenia EPS 

4.2.6.1 Samočinné hlásiče požiaru 

a) voľba vhodného druhu samočinného hlásiča požiaru a jeho umiestnenie sa riadi 
charakterom strážených hodnôt, predpokladanými sprievodnými javmi požiaru 
v strážených priestoroch a technologickým zariadením, 

b) pri návrhu umiestnenia a počtu samočinných hlásičov požiaru sa posudzuje každý 
priestor samostatne, 

c) vzdialenosti a umiestnenie hlásičov požiaru sa stanovujú podľa predpisu výrobcu 
s prihliadnutím ku špecifikácii tohto priestoru. 

4.2.6.2 Tlačidlové hlásiče požiaru 
Tlačidlové hlásiče požiaru umiestňovať vo výške 1,2 až 1,5 m nad podlahou v miestach, 
zaisťujúcich rýchlu dosažiteľnosť unikajúcimi osobami, aspoň však: 

a) u východov z nechránených únikových ciest do chránených únikových ciest a to 
podľa zváženia z ľubovoľnej strany, 

b) u východov z únikových ciest na voľný priestor, 

c) v miestach, kadiaľ prechádzajú osoby, konajúce kontrolu objektu, 

d) v miestach obsluhy technologických zariadení. 
Tlačidlové hlásiče požiaru podľa špecifikovanej odrážky a) a b) umiestňovať v zornom poli 
unikajúcich osôb a to najviac 3 m od uvedených východov. 

4.2.6.3 Spájanie hlásičov 
Spájanie hlásičov požiaru do hlásičových liniek, priradenie hlásičov do skupín u hlásičov 
s adresáciou a počet hlásičov v nich musí byť zvolený tak, aby bolo možné rýchle 
a jednoznačné určiť miesto vzniku požiaru. 

4.2.6.4 Signalizačné linky a doplňujúce zariadenia 
Káble ku všetkým prvkom zariadenia EPS, okrem káblov liniek hlásičov a signálnych 
svietidiel od hlásičov požiaru, musia byť chránené únikovou cestou alebo iným priestorom 
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bez požiarneho rizika a druh kábla pre zariadenia, ktoré sú počas požiaru v prevádzke, 
musí spĺňať nasledujúce požiadavky: 

a) ZO (odolný proti šíreniu plameňa), 

b) PH (počas horenia funkčný v požadovanom čase). 
Všetky káble EPS ohrozené atmosférickými alebo inými elektrickými vplyvmi (najmä 
indukčnými) musia byť zaistené vhodnými prepäťovými ochranami. 
Akustická, prípadne optická signalizácia od EPS sa musí zreteľné odlišovať od ostatnej 
použitej signalizácie. Optická signalizácia musí byť dostatočne zreteľná aj pri slnečnom 
svetle a umelom osvetlení. 

4.2.6.5 Káble - reakcia na oheň B2ca - s1, d1, funkčnosť podľa STN EN 54-4+AC (92 
0404) EPS Napájacie zariadenia, najmenej však 30 minút. 
Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických káblových systémov sa hodnotí podľa STN 92 
0205.  
Funkčnosť sa vyžaduje len pre káble, ktoré určí projektant EPS, príp. projektant PBS. 

4.2.6.6 Káblový systém a konštrukcie využité pre uloženie káblov EPS je potrebné 
navrhnúť so zreteľom na nutnosť zachovania funkčnej odolnosti v požiari. 

4.2.6.7 Uloženie káblov EPS vnútri budov a na konštrukciách križujúcich zvody vedenia 
LPS je potrebné koordinovať s ohľadom na dostatočnú vzdialenosť s medzi týmito dielmi 
podľa STN EN 62305 – 4 Ochrana pred bleskom Časť 4: Elektrické a elektronické systémy 
v stavbách, čl. 6.3. 

4.3 Sprievodná dokumentácia EPS 
Sprievodná dokumentácia elektrickej požiarnej signalizácie musí obsahovať minimálne: 

a) návod na obsluhu a údržbu všetkých častí zariadenia EPS, 

b) prevádzkovú knihu, 

c) doklady o kontrolách a o odborných prehliadkach a odborných skúškach, 

d) kópie dokladov o overení zhody vlastností výrobkov s technickými predpismi, 

e) príslušné certifikáty a osvedčenia, 

f) projekt skutočného vyhotovenia elektrickej požiarnej signalizácie v štátnom jazyku. 


