Detektory kouře (hlásiče požáru)
Existují hlásiče požáru, které se používají v rámci uceleného systému elektrické
požární signalizace (EPS). Jejich úkolem je nejen včasné zpozorování požáru, ale
i ovládání navazujících prvků ústřednou EPS, jako je například odvětrání
únikových cest, odpojení částí objektů od elektrické energie, nouzové sjetí výtahů
do stanovených pozic apod. Využívají se zejména ve výrobních a kancelářských
prostorech, obchodních domech apod.
Dále existují autonomní hlásiče požáru. Jedná se o jednoduché přístroje, které
včas detekují vznikající požár a vyvolají poplach. Tyto hlásiče jsou určeny pro
instalaci ve Vašich domácnostech. Jak naznačuje název, jedná se o samostatně
pracující zařízení umístěné ve střeženém prostoru, které je nejčastěji napájené
baterií a jeho jediným úkolem je hlásit vzniklý požár, či projevy podobající se
požáru.
Jak vlastně hlásiče fungují?
Instalovaný hlásič požáru reaguje na výskyt kouře spuštěním akustického
poplašného signálu. Je napájen baterií, jejíž životnost je v průměru jeden rok
(některé ale až 10 let). Je možné propojení vícero hlásičů s tím, že v případě
výstražné reakce jednoho hlásiče, jsou zapnuty i hlásiče ostatní (např. čidlo
reagující na kouř v garáži spustí čidlo u Vás v ložnici). O podrobnostech Vás bude
informovat prodejce. Nákup hlásiče důrazně doporučujeme realizovat u
specializovaného prodejce, výrobek musí odpovídat platným normám a mít
označení výrobce".
Nejvhodnější místa pro jejich umístění
Instalace AHP je rychlá a jednoduchá, takže to zvládne prakticky každý. Při jejich
instalaci postupujte vždy podle návodu výrobce.
Vhodné umístění:
 v ideálním případě ve všech obytných místnostech bytu / domu + garáži,
 v případě montáže jednoho hlásiče v bytě vždy v centrální části bytu, např.
chodbě (kam ústí jednotlivé místnosti)
 v místnosti vždy doprostřed stropu (dle doporučení min. ve vzdálenosti 60
cm od stěny a ve výšce max. 6 m od podlahy)
 v bytových domech, ubytovnách apod. i ve společných prostorech každého
podlaží domu
 v místech s předpokládaným vznikem požáru (garáže, dílny)

Nevhodné umístění:
 prašné a vlhké prostory (kuchyně, koupelny)
 blízkost ventilátorů, tepelných zdrojů, svítidel nebo jiných zdrojů tepla
 vrcholy půdních prostorů střech tvaru „A"
 prostory s vysokou koncentrací cigaretového kouře, výparů barev,
rozpouštědel a výfukových plynů
Desatero důvodů, proč si hlásič pořídit:
1. včasná detekce vznikajícího požáru
2. upozornění pomocí zabudované sirény
3. možnost uhašení požáru v jeho zárodku
4. možnost včasné záchrany Vašeho života a majetku
5. napájení baterií (vhodné i pro prostory bez elektrické sítě)
6. možnost propojení vícero hlásičů
7. jednoduchá a rychlá instalace
8. dostupná pořizovací cena (cca od 200 Kč)
9. možnost výběru typu hlásiče dle Vaší potřeby
10.možnost jednoduše svépomocí provést kontrolu funkčnosti

