
Možnosti instalací a provozu 
poplachových zabezpečovacích 
systémů pro muzea a galerie 
situovaná v historických objektech 
 



Společnost Trade FIDES, a.s. (založena 1995) patří k nejvýznamnějším dodavatelům 

komplexních bezpečnostních technologií a služeb pro ochranu osob a majetku 

v České republice. 

Specializujeme se na integrovaná řešení, která klientům umožňují zefektivnit výkon 

jejich činností, a tím i zrychlit návratnost investic vložených do zabezpečení.. 

Objekty a nejcennější hodnoty zákazníků chráníme zabezpečovacími systémy a 

produkty vycházející z vlastního vývoje a výzkumu. 

Zaměstnáváme více než 200 specialistů 

Máme celorepublikové působení 

Jsme držiteli řady atestů, osvědčení a certifikátů kvality služeb. 

 

 

O našich kvalitách svědčí stovky realizací v 

objektech nejvyšší důležitosti v České 

republice i zahraničí. 

Profil společnosti 



 

ASSET 

Modulární řešení Asset nachází uplatnění v projektech, kde je 
potřeba integrovat služby poplachového, zabezpečovacího a 

tísňového systému s elektronickou kontrolou vstupu, evidencí 
docházky, kamerových systémů a řízení parkovacích ploch či areálů.  

Produkty společnosti Trade FIDES jsou výsledkem vlastního výzkumu, vývoje a výroby a umožňují tak 
realizaci specifických zákaznických zabezpečovacích projektů ve veřejném i soukromém sektoru, které 

nebylo možné uspokojit produkty jiných výrobců.  

Asset 



 

 

 

             Topologie řídící jednotky 
 

Modulární sběrnicový systém 

Topologie -  Řídící jednotka (ústředna), komunikační moduly 

Průmyslová sběrnice RS 485 

Kombinace PZTS a SKV 

 



 

 

 

             Vysoká spolehlivost 
 

Stabilní operační systém LINUX, sériově vyráběná průmyslová PC deska 

Kruhové sběrnice RS 485 

Možnost replikace ústředen 

 

 



Integrovaný bezdrátový systém 

Problematika zásahu zdiva 

3. bezpečnostní stupeň 

Předmětová + prostorová ochrana 

60 čidel na koncentrátor 

Vlastní detektory 

 

 

Octopus 



Passive infrared 

Změna gradientu tepelného pole 

Vibrační detektor, antimasking 

 

 

PIR detektory 



Změna váhy- tlaku na hák 

Ladon 

Picasso 

 

 

Střežení celého obrazu 



Rafael 

Plátno nejcennější část obrazu 

Kapacitní snímač 

Citlivý na stabilitu prostředí 

 

Střežení plátna obrazu 



TAG 

Vibrační detektor 

Akcelerometr 

Magnetický detektor 

Michelangelo 

Tenzometrický detektor 

0,05kg až 5kg; 0,2kg až 20kg; 1kg až 100kg 

Střežení volně stojících předmětů  



Detektor tříštění skla 

Univerzální vysílač 

Připojení dvojce detektorů 

Vyvážená smyčka 

 

 

 

Ostatní detektory 



Přivolání pomoci 

Hlasité 

Tiché 

Ovládání světel, dveří, reproduktorů 

 

 

Ovládací a tísňová tlačítka 



Měření vlhkosti a teploty citlivých prostor 

Ovládání jiných  zařízení na základě  naměřených hodnot  

Varování obsluhy  

Grafické  výstupy 

 

 

             Monitoring prostředí 
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Vazba mezi systémem Asset a CCTV prostřednictvím Asset serveru 

Možnost přiřadit předdefinovaný snímek nebo videosekvenci k 
vzniklé události 

Virtuální videomatice součástí aplikace Asset Client 

Možnost přehrání záznamu v aplikaci Asset klient 

             Vazba na videosystém 



 

 

 

Výdej klíčů pouze oprávněným osobám.  

Přehled o využití fyzických klíčů 

Pravidelně používané klíče 

Nouzové klíče 

Náhrada/doplnění systému čteček 

 

 

             Klíčové hospodářství 



 

 

 

Čtečka RFID/QR kódů 

Možnost ovládání PZTS 

Vznik docházkových událostí 

 

Nebezpečí krádeže identity 

 

DESFire EV2 – diverzifikace klíče 

 

Elektronická kontrola vstupu 



 

 

 

Vizualizace místa poplachu 

Instrukce pro obsluhu 

Popis střežených prostor a předmětů  

 

 

Vazba na systém Latis 



 
 INVESTIČNÍ NÁKLADY 

Modularita a flexibilita minimalizuje náklady na 
vybudování lokálních instalací 
Multifunkční zařízení 

 
PROVOZNÍ NÁKLADY 

 Spolehlivost a vzdálená správa přináší úspory na 
servisní činnost 

 
 

             Cenová atraktivita 



Děkuji za pozornost 
 
 
 

Za společnost Trade FIDES, a.s. 
 
      Ing. Martin Buňka– Technická podpora (mbunka@fides.cz) 
 

 
 

 
 


